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PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008 DLA PRIORYTETU IX  
„ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH” 

 
 

 

 
 

Numer Priorytetu: IX 

Nazwa Priorytetu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Nazwa Instytucji Pośredniczącej: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

Adres siedziby: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin 

Telefon: (0-91) 42-56-101 

Fax.: (0-91) 42-56-103 

Adres e-mail: pd@wup.pl, wup@unet.pl 

 

I. Obszary wsparcia 

I.1 Preferowane formy wsparcia 
 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2007 – PILOTAś: 

 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

- tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk 
lokalnych i ich zaangaŜowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich 
i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,  

- projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, 

- działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców 
obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2008: 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb w regionie przewiduje się 
realizację wszystkich typów projektów określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Priorytetu IX. PoniŜej przedstawiono je z podziałem na 
działania oraz poddziałania. 
 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej 

- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŜ realizacja alternatywnych form 
wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),  

- wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego 
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uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuŜsze godziny pracy przedszkoli, 
uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu, 

- opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. 
 

 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic 
w jakości usług edukacyjnych 

- programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne 
ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu 
kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: 

• dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŜące 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, 

• doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy 
w nauce lub z innych przyczyn zagroŜonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom, programy prewencyjne, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym),  

• programy skierowane do dzieci i młodzieŜy, które znajdują się poza systemem 
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie 
opuszczający system szkolnictwa) umoŜliwiające ukończenie danego etapu kształcenia 
oraz kontynuację nauki, 

• dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, 

• rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 
edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru 
danej ścieŜki edukacyjnej oraz moŜliwościach dalszego kształcenia w kontekście 
uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), 

• wdroŜenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŜszą 
skutecznością niŜ formy tradycyjne, 

• wdraŜanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 
przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 

 

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

- realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), 
których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

- diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami 
lokalnego i regionalnego rynku pracy, 

- programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 
ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie 
procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: 

• dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŜące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, 

• doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy 
w nauce lub z innych przyczyn zagroŜonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym), 

• dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 
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przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, 

• efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

• modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego 
i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja 
programów nauczania na kierunkach istniejących), 

• współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami 
i instytucjami rynku pracy słuŜącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako 
przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza 
w zakresie praktycznych form nauczania – staŜe i praktyki), 

• wyposaŜenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały 
dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia, 

• wdroŜenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŜszą 
skutecznością niŜ formy tradycyjne, 

• wdraŜanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 
przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 

 
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego  

- kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyŜszania lub 
uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w 
tym zakresie, 

- programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych 
uzupełnieniem lub podwyŜszeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

- programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób 
pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), 

- usługi doradcze w zakresie wyboru ścieŜki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia 
i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, 

- wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego 
w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: 

• monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy, 

• podwyŜszanie jakości oferty edukacyjnej w tym równieŜ ubieganie się o akredytację 
kuratora oświaty, 

• rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym równieŜ w formie e-learningu. 

 

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną 
polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju 
prowadzonych zajęć), 

- studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyŜszania kwalifikacji pracowników 
placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, 

- studia wyŜsze dla nauczycieli zainteresowanych podwyŜszeniem lub uzupełnieniem posiadanego 
wykształcenia, 

- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej 
w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej, 

- programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją 
demograficzną (niŜ szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). 

 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

- tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk 
lokalnych i ich zaangaŜowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich 
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i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, 

- projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, 

- działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców 
obszarów wiejskich w  zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. 

I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form 
wsparcia 

 

Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest priorytetem regionalnej strategii rozwoju, 
albowiem jest warunkiem podnoszenia jakości Ŝycia i budowania potencjału ludzkiego dla rynku 
pracy. Dzięki wdraŜaniu priorytetu edukacyjnego na poziomie regionalnym, realizowane projekty 
będą odpowiedzią na potrzeby regionu. Taki system wdraŜania pozwoli na zmniejszenie barier 
w dostępie do edukacji np. dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym czy osób niepełnosprawnych.  

System oświatowy jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, a takŜe określa 
jakość Ŝycia jednostek i zamoŜność regionów. Obecnie w związku ze zmianami społeczno – 
gospodarczymi i technologicznymi, system edukacyjny powinien wyposaŜać uczniów w rozległe 
kompetencje, kształtować przedsiębiorczość oraz sprawnie funkcjonować na rynku pracy, a takŜe 
przygotowywać do elastycznych działań na tym rynku.  

Działania zaplanowane w ramach Priorytetu IX PO KL mają przyczynić się do podniesienia poziomu 
Ŝycia mieszkańców regionu poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji i szkolenia oraz poprawę 
jakości kształcenia ogólnego i zawodowego w regionie. PoniŜsza diagnoza sytuacji wskazuje na 
główne problemy związane z obszarem edukacji w regionie, których rozwiązaniem mają być 
proponowane formy wsparcia. 

1. W województwie zachodniopomorskim 55,7 % gmin wiejskich nie posiada przedszkola 
publicznego (Małe dziecko w Polsce – raport o sytuacji edukacji elementarnej Fundacja 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego). Ponadto jedynie 10% dzieci w wieku 3-5 lat 
korzysta z opieki przedszkolnej, w tych gminach, w których taka placówka działa (Małe dziecko 
w Polsce – raport o sytuacji edukacji elementarnej Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego). Organizowanie przedszkoli na obszarach wiejskich uniemoŜliwia zbyt mała 
liczba dzieci, których rodzice deklarują chęć posyłania ich do przedszkola oraz zbyt wysokie 
koszty utrzymania takich placówek. Spowodowane jest to charakterem pracy rodziców 
mieszkających na wsi, którzy mają większą moŜliwość łączenia opieki nad dziećmi z pracą w 
gospodarstwie. Ponadto, istotnym czynnikiem jest niski poziom znaczenia edukacji 
przedszkolnej dla rozwoju dziecka w świadomości społecznej.  

Baza materialna przedszkoli na wsi jest uboga, a koszty utrzymania są wysokie, co w 
konsekwencji prowadzi do likwidacji istniejących ośrodków. Rozwiązaniem tego problemu są 
alternatywne formy przedszkolne, których koszt utrzymania jest o wiele niŜszy, ze względu na 
brak konieczności spełnienia wszystkich wymogów formalnych, w zakresie organizacji zajęć, 
opieki oraz miejsca, w którym odbywają się zajęcia, do których są  zobowiązane placówki 
wychowania przedszkolnego. Nowopowstałe ośrodki wychowania przedszkolnego mogłyby 
skoncentrować się głównie na funkcji edukacyjnej a nie tylko na  funkcji opiekuńczej.  
W obecnej sytuacji wsparcia wymagają takŜe istniejące juŜ placówki przedszkolne. W znacznej 
mierze są to jedynie ośródki wychowawcze niepełniące funkcji edukacyjnej. Program 
wychowania przedszkolnego powinien być tak opracowany by tworzyć sprzyjające warunki do 
prawidłowego rozwoju dziecka – wspomagać i stymulować ten rozwój we wszystkich 
dziedzinach, wykorzystując wrodzony potencjał i moŜliwości rozwojowe dziecka, jak równieŜ 
kompensować skutki trudnych warunków Ŝyciowych. Istnieje zatem, konieczność wprowadzenia 
w placówkach przedszkolnych pełniących funkcje wychowawczo – edukacyjne (grupa docelowa: 
dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat), alternatywnych form wychowania przedszkolnego ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci z terenów wiejskich. Wsparcie istniejących placówek 
miałoby na celu podniesienie jakości świadczonych usług (grupa docelowa: istniejące ośrodki 
wychowania przedszkolnego), wypracowanie modelu alternatywnych form edukacji 
przedszkolnej dostosowanej do potrzeb środowiska wiejskiego np.: zajęcia 2-3 godzinne z 
udziałem rodziców (grupa docelowa: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat) lub bez, w 
godzinach popołudniowych kilka razy w tygodniu; tworzenie „małych przedszkoli” bez  podziału 
na grupy wiekowe; opracowanie i dostosowanie programu przedszkolnego dla grup 
róŜnowiekowych z uwzględnieniem pracy indywidualnej dzieci, pracy w parach oraz w małych 
grupach, a takŜe upowszechnienie edukacji przedszkolnej w szczególności na terenach 
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wiejskich. 

2. Pomimo faktu, iŜ kształcenie jest powszechne, wiąŜe się z ponoszeniem znacznych kosztów 
(podręczniki, pomoce naukowe, przybory szkolne, ubranie itp.). Istnieją grupy tzw. 
„edukacyjnego ryzyka” charakteryzujące się brakiem dostępu do edukacji między innymi przez 
takie bariery jak: status majątkowy, miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie rodziców, 
niepełnosprawność oraz przynaleŜność do mniejszości narodowych.  

Sytuacja ta wymaga podjęcia przez publiczne i niepubliczne instytucje funkcjonujące formalnie 
w systemie oświaty oraz w obszarze edukacji zintensyfikowanych działań na rzecz zapewnienia 
wszystkim jego wychowankom równego dostępu do edukacji. Najlepszym rozwiązaniem będą 
kompleksowe programy rozwojowe szkół, które zapewnią wsparcie skierowane do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaplanowane z uwzględnieniem specyfiki 
środowiska, w jakim dziecko się znajduje oraz skierowane do konkretnej grupy docelowej.  
Wobec obserwowanych na rynku pracy trendów, jego rozwój ściśle związany jest z rozwojem 
gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności w zakresie technologii IT oraz kierunków 
inŜynieryjnych. PowyŜsze programy powinny być nastawione na promowanie wśród uczniów 
przede wszystkim nauk ścisłych. Ponadto, w ramach proponowanych programów 
wychowankowie powinni zostać równieŜ objęci opieką doradczą w zakresie wyboru ścieŜki 
kształcenia pod kątem przyszłej kariery zawodowej. Nadto, grupę docelową będą stanowiły 
osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty. 
W celu zachęcenia młodzieŜy, by w wyborze ścieŜki edukacji kierowała się rzeczywistymi 
potrzebami rynku pracy, co w przyszłości moŜe znacznie zwiększyć ich mobilność zawodową, 
naleŜy przeprowadzić kampanię „promocyjną” skierowaną do uczniów, ich rodziców i 
nauczycieli. Niezbędne jest zatem, zwiększenie dostępu do edukacji szkolnej (grupa docelowa: 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych 
prowadzących kształcenie ogólne, szkoły – instytucje, kadra i ich organy prowadzące i 
realizujące kształcenie ogólne) oraz wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów grupy 
„edukacyjnego ryzyka” (grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne, poradnie psychologiczno - 
pedagogiczne). 

3. W okresie programowania 2004-2006 stypendia dla uczniów i studentów miały charakter 
socjalny, oparty na kryterium dochodu. Pomoc stypendialna jako bezpośredni instrument 
wsparcia powinna mieć przede wszystkim charakter motywacyjny. Uczniowie szczególnie 
uzdolnieni (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), którzy 
pochodzą z najuboŜszych rodzin potrzebują szczególnego wsparcia i pomocy w rozwoju na 
kolejnych etapach edukacji i kariery zawodowej. Koniecznym do podjęcia działaniem wydaje 
się zmotywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do dalszego kształcenia się oraz do 
zasilenia swoimi umiejętnościami lokalnego rynku pracy (grupa docelowa: uczniowie 
szczególnie uzdolnieni – zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i 
technicznych – których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 
edukacyjnym). 

4. Biorąc pod uwagę wskaźniki zatrudnienia według wykształcenia w województwie 
zachodniopomorskim, osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (wskaźnik 
zatrudnienia 55 % - dane BAEL 2005 r.) oraz zasadniczym zawodowym (wskaźnik zatrudnienia 
49,8 % - dane BAEL 2005 r.)  są  jednymi z najczęściej zatrudnianych osób na rynku pracy. 
Dla porównania wskaźnik zatrudnienia dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
wyniósł 35,8 % (dane BAEL 2005 r.). Przed nimi plasują się jedynie potencjalni pracownicy, 
którzy posiadają wykształcenie wyŜsze. Oznacza to, Ŝe na rynku pracy osoby z wykształceniem 
zawodowym są cenione i poszukiwane.  

Z badań przeprowadzonych wśród pracodawców w województwie zachodniopomorskim, 
mających na celu ocenienie przez nich stopnia przygotowania absolwentów do wykonywania 
pracy wynika, iŜ przygotowanie kształtuje się na poziomie średnim, więc wskaźnik ten 
niewątpliwie wymaga poprawy (źródło: Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy). 
Więcej, niŜ co trzecia szkoła zawodowa nie posiada jednego wyodrębnionego profilu i jest 
szkołą wielozawodową. Taka sytuacja powoduje, Ŝe placówki te są często ubogo wyposaŜone 
w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu oraz wykwalifikowaną kadrę. Środki jakie 
dana placówka moŜe przeznaczyć na swoją modernizację oraz podniesienie jakości swojej 
oferty szkoleniowej są rozproszone na wiele zawodów, których moŜna się w niej wyuczyć. 
Szkoły zawodowe potrzebują, więc dostosowania kierunków kształcenia do uwarunkowań na 
regionalnym i lokalnym rynku pracy.  

Wyniki badań przeprowadzonych pośród 150 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego wskazują, iŜ nie jest planowane zamknięcie Ŝadnej z obecnie 
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funkcjonujących szkół zawodowych (badania przeprowadzone przez Zachodniopomorskie 
Obserwatorium Rynku Pracy). Taki wynik świadczy o wysokim zainteresowaniu młodzieŜy ofertą 
szkół zawodowych i o chęci kształcenia się w takiej właśnie placówce. Wskazane jest podniesienie 
wskaźnika zatrudnienia kadry pracowniczej na rynku pracy z niŜszym niŜ średnie i średnim 
wykształceniem, wdroŜenie i usprawnienie procesu planowania ścieŜki edukacyjnej, usprawnienie 
przepływu informacji oraz współpracy pomiędzy pracodawcami, słuŜbami zatrudnienia i sektorem 
edukacyjno – szkoleniowym, analiza przyszłości zawodowej absolwentów, aktywizacja regionalnych 
i lokalnych pracodawców, a takŜe stworzenie efektywnych i dobrze wyposaŜonych szkół oraz 
placówek zajmujących się kształceniem zawodowym, w szczególności wyposaŜonych w nowoczesne  
narzędzia do praktycznej nauki zawodu.  

Grupę docelową stanowią między innymi: uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych), szkoły i placówki (instytucje i 
kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych), 
partnerzy społeczno – gospodarczy oraz pracodawcy. 

5. Głównym celem edukacji ustawicznej jest wychowanie nowego typu człowieka, 
charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do Ŝycia i kultury, człowieka, 
który potrafi doskonalić siebie, zmieniać warunki Ŝycia i ulepszać je dla dobra społeczeństwa. 
Dla potrzeb kształcenia dorosłych szerzej powinny być wykorzystane moŜliwości kształcenia 
ustawicznego.  

Mając na względzie udział osób dorosłych w edukacji ustawicznej, wydaje się przede 
wszystkim, Ŝe wciąŜ brak jest świadomości konieczności stałego aktualizowania i uzupełniania 
kwalifikacji.  Ponadto, w edukacji ustawicznej uczestniczą przede wszystkim osoby juŜ 
wyposaŜone w wysokie kwalifikacje – osoby z wykształceniem wyŜszym. Rozwój kształcenia 
ustawicznego w regionie pozwoli takŜe na rozwiązanie problemu dezaktualizacji kwalifikacji 
zawodowych osób starszych, które ze względu na nieaktualne kwalifikacje długo pozostają w 
rejestrach Powiatowych Urzędów Pracy. Celowe jest utrzymanie pozytywnego trendu 
kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie liczby osób uczących się i doszkalających. Planuje 
się, iŜ grupę docelową stanowić będą osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w 
wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji 
lub ich formalnego potwierdzania, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego 
i doskonalenia zawodowego, prowadzące formalne kształcenie ustawiczne, partnerzy społeczno 
– gospodarczy, pracodawcy. 

6. Problem braku wysoko wykwalifikowanej kadry systemu oświaty dotyka w duŜej mierze placówek 
kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz doskonalenia zawodowego. Wynika to w znacznym 
stopniu z faktu, iŜ liczba pobierających naukę rośnie w duŜo większym tempie niŜ liczba nauczycieli. 
Sytuacja ta, jest więc duŜą przeszkodą w stworzeniu dobrze funkcjonujących nowych kierunków 
kształcenia.  

Niskie wynagrodzenia nauczycieli sprawiają, Ŝe poŜądane jest wprowadzenie dodatkowych 
czynników motywujących, poprzez stworzenie moŜliwości podnoszenia kwalifikacji oraz poprzez 
wsparcie rozwoju zawodowego. Ponadto w latach 2007-2013 naleŜy znacznie podnieść efektywność 
działania systemu oświaty. Pozyskane fundusze muszą być dobrze zarządzane by przynosiły jak 
największe efekty. Dlatego teŜ, konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu 
poprawienie jakości kształcenia i zarządzania oświatą. 

Warto zwrócić uwagę na kształcenie nauczycieli w nowych formach i metodach nauczania, które 
przyczynią się do rozwijania wśród uczniów umiejętności takich jak: wyciąganie wniosków, 
szybkie wyszukiwanie informacji i analiza danych. PoniewaŜ edukacja szkolna ciągle 
koncentruje się bardziej na wyposaŜeniu uczniów w „tradycyjną wiedzę” niŜ w umiejętności 
niezbędne do poruszania się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, nieodzownymi 
działaniami stają się zatem: podnoszenie kwalifikacji przez pracowników administracyjnych 
systemu oświaty oraz wzrost ich aktywności, a takŜe stworzenie systemu kwalifikacji nauczycieli 
odpowiadającego potrzebom  uczniów. Planowaną grupę docelową stanowią nauczyciele i 
pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych oraz kadra administracyjna i zarządzająca 
oświatą. 

7. W wielu sołectwach i gminach województwa zachodniopomorskiego moŜna zaobserwować zjawisko 
braku komunikacji zbiorowej. Bierność mieszkańców obszarów wiejskich skutkuje brakiem wiedzy 
na temat sytuacji w otaczającym ich środowisku oraz moŜliwości rozwoju. W celu zaktywizowania 
społeczności lokalnej wskazane jest zaangaŜowanie osób (animatorów), których zadaniem będzie 
podniesienie świadomości ludności z obszarów wiejskich. Celowym jest zatem, pobudzenie 
lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju edukacyjnego, a takŜe przywrócenie grup 
wykluczonych społecznie na rynek pracy, poprzez podniesienie poziomu wykształcenia 
mieszkańców obszarów wiejskich ( zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza 
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rolnictwem) oraz przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich. Planowaną grupą docelową są 
mieszkańcy terenów wiejskich, miejsko wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, 
społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na 
terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, 
podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i 
zapewnienia odpowiedniego rozwoju. 

 

 

 

I.3 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia w 
kontekście celów szczegółowych przyjętych dla danego Priorytetu PO KL 

 

Działania podjęte w ramach Priorytetu IX będą zmierzały do osiągnięcia następujących celów: 

� tworzenia warunków równych szans edukacyjnych, 

� wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty 
realizujących kształcenie w formach szkolnych, 

� wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe, 

� zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym, 

� dostosowania kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr 
administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi 
kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe 
kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty, 

� pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia 
lokalnych inicjatyw.  

�  

W latach 2007 – 2008 cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez: 

 

� Objęcie wsparciem 7 nowopowstałych placówek ub ośrodków wychowania przedszkolnego na 
obszarach wiejskich (pozwoli to na zrealizowanie 10% zaplanowanego dla województwa 
zachodniopomorskiego wskaźnika docelowego na 2013 rok), przyczyni się do zmniejszenie 
nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej dzieci, szczególnie pomiędzy obszarami 
miejskimi i wiejskimi. Jednocześnie powyŜsze wsparcie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego 
efektu Priorytetu IX, jakim jest objęcie 6% dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w róŜnych 
formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich (cel szczegółowy 1 Priorytetu IX PO KL). 

� Objęcie wsparciem 16 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdroŜą programy 
rozwojowe w ramach Priorytetu (pozwoli to na zrealizowanie 10% zaplanowanego dla 
województwa zachodniopomorskiego wskaźnika docelowego na 2013 rok), przyczyni się do 
zwiększania atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Jednocześnie powyŜsze wsparcie 
pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego efektu Priorytetu IX jakim jest wdroŜenie przez 60% szkół 
(podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) programów rozwojowych (cel szczegółowy 2 
Priorytetu IX PO KL). 

� Objęcie wsparciem 12 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdraŜania programów 
rozwojowych we współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach a przedsiębiorcami 
(pozwoli to na zrealizowanie 10% zaplanowanego dla województwa zachodniopomorskiego 
wskaźnika docelowego na 2013 rok), przyczyni się do zwiększenia liczby uczniów uczestniczących w 
staŜach/praktykach u pracodawcy, a tym samym wpłynie na uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa 
zawodowego. Jednocześnie powyŜsze wsparcie pozwoli na osiągnięcie dwóch efektów Priorytetu IX, 
mianowicie zwiększenie do 45% odsetka absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
kończących się maturą w relacji do absolwentów wszystkich pozostałych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz zwiększenie do 43% odsetka absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
zawodowe w relacji do liczby wszystkich pozostałych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (cel 
szczegółowy 3 Priorytetu IX PO KL). 

� Objęcie wsparciem 652 słuchaczy placówek prowadzących formalne kształcenie ustawiczne, 
dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz wdroŜenie innowacyjnych form 
kształcenia ustawicznego (pozwoli to na zrealizowanie 10% zaplanowanego dla województwa 
zachodniopomorskiego wskaźnika docelowego na 2013 rok), przyczyni się do podniesienia jakości 
i dostępności oferty edukacyjnej  (zmniejszenia dysproporcji pomiędzy obszarami miejskimi i 
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wiejskimi). Jednocześnie powyŜsze wsparcie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego efektu 
Priorytetu IX jakim jest zwiększenie o 100% odsetka osób dorosłych w wieku 25-64 
uczestniczących w formalnym kształceniu ustawicznym (cel szczegółowy 1 Priorytetu IX PO KL) 

� Dostosowanie kwalifikacji 210 nauczycieli na obszarach wiejskich oraz 33 nauczycieli kształcenia 
zawodowego uczestniczących w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (pozwoli to na 
zrealizowanie 10% zaplanowanego dla województwa zachodniopomorskiego wskaźnika 
docelowego na 2013 rok), przyczyni się do podniesienia kwalifikacji kadry oświaty. Jednocześnie 
powyŜsze wsparcie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego efektu Priorytetu IX jakim jest 
zwiększenie do 11,0% odsetka nauczycieli podnoszących swoje kompetencji przez doskonalenie 
zawodowe (cel szczegółowy 4 Priorytetu IX PO KL).   

� Wsparcie 9 oddolnych inicjatyw społecznych (pozwoli to na zrealizowanie 10% zaplanowanego dla 
województwa zachodniopomorskiego wskaźnika docelowego na 2013 rok), które przyczyni się do  
pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, na rzecz samoorganizacji i tworzenia 
lokalnych inicjatyw, ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia 
mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie powyŜsze wsparcie pozwoli na osiągnięcie  efektu 
Priorytetu IX (cel szczegółowy 1 Priorytetu IX PO KL). 
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II. Plan finansowy 

Plan finansowy na rok 2007 

BudŜet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) 

 Ogółem BudŜet 
państwa 

BudŜet JST 
szczebla 

regionalnego 

BudŜet JST 
szczebla 
lokalnego 

Fundusz 
Pracy 

PFRO
N 

Inne 

Działanie 9.1  0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.1  0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.2  0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.3  0 0 0 0 0 0 0 

Działanie 9.2  0 0 0 0 0 0 0 

Działanie 9.3 0 0 0 0 0 0 0 

Działanie 9.4  0 0 0 0 0 0 0 

Działanie 9.5  0 0 0 0 0 0 0 

Projekty innowacyjne1 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty współpracy 
ponadnarodowej2 

0 0 0 0 0 0 0 

w tym: komponent 
ponadnarodowy 

0 0 0 0 0 0 0 

Priorytet ogółem 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                                 
1 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 
2 IP zakłada moŜliwość realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym, wprowadzanym jako zmiana do 
projektu, w przypadku dostępności środków. 
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Plan finansowy na rok 2008 

BudŜet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) 

 Ogółem BudŜet 
państwa 

BudŜet JST 
szczebla 

regionalnego 

BudŜet JST 
szczebla 
lokalnego 

Fundusz 
Pracy 

PFR
ON 

Inne 

Działanie 9.1  14 641 512 14 561 733 9 150 70 629 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.1  4 708 622 4 637 993 0 70 629 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.2  9 322 866 9 322 866 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 9.1.3  610 024 600 874 9 150 0 0 0 0 

Działanie 9.2  9 986 723 8 713 416 74 900 1 198 407 0 0 0 

Działanie 9.3 3 579 058 3 579 058 0 0 0 0 0 

Działanie 9.4  1 876 119 1 594 701 0 281 418 0 0 0 

Działanie 9.5  2 904 879 2 904 879 0  0 0 0 

Projekty 
innowacyjne3 

0 0 0 0 0 0 0 

Projekty 
współpracy 
ponadnarodowej4 

0 0 0 0 0 0 0 

w tym: 
komponent 
ponadnarodowy 

0 0 0 0 0 0 0 

Priorytet 
ogółem 

32 988 291 31 353 787 84 050 1 550 454 0 0 0 

 

                                                 
3 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 
4 IP zakłada moŜliwość realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym, wprowadzanym jako zmiana do 
projektu, w przypadku dostępności środków. 
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III. Wskaźniki 

Nazwa wskaźnika produktu 

Wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
roku 2008 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
(2013) 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały 
wsparcie w ramach Działania5 

7 68 

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty 
rozwojowe w ramach Działania6, w podziale: 

0 544 

- obszary miejskie 0 223 

- obszary wiejskie 0 321 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
które wdroŜyły programy rozwojowe7 

16 155 

Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego, które 
współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdraŜania 
programów rozwojowych8 

12 117 

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego9 

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w 
formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania 

652 6523 

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty10 

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu 
zawodowym w krótkich formach, w tym: 

277 2766 

- nauczyciele na obszarach wiejskich 210 2100 

- nauczyciele kształcenia zawodowego 33 327 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich11 

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w 
ramach Działania 

9 86 

                                                 
5 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które wdroŜyły programy na rzecz upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej: procent wartości wskaźnika produktu określonego do osiągnięcia w 2013 został ustalony na 
poziomie 10%.  

6 Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, które wdroŜyły programy rozwojowe: procent 
wartości wskaźnika produktu określonego do osiągnięcia w 2013 został ustalony na poziomie 0%. ZałoŜenie 
takie wynika z faktu, iŜ wskaźniki produktu zgodnie z Metodologią mierzenia wskaźników monitorowania 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mierzone są "na wyjściu" - np. ośrodki, które zakończyły udział 
projektach lub, które zrealizowały projekty rozwojowe – w związku z tym wskaźnik będzie liczony dopiero w 
2009 r. W 2008 roku planuje się objęcie wsparciem 54 szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w 
tym 22 z obszarów miejskich oraz 32 z obszarów wiejskich. 

7 Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdroŜyły programy rozwojowe: procent 
wartości wskaźnika produktu określonego do osiągnięcia w 2013 został ustalony na poziomie 10%.  

8 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorcami w zakresie 
wdraŜania programów rozwojowych: procent wartości wskaźnika produktu określonego do osiągnięcia w 2013 
został ustalony na poziomie 10%. 

9 W odniesieniu do  Działania 9.3, Działania 9.4 oraz Działania 9.5: procent wartości wskaźnika produktu 
określonego do osiągnięcia w 2013 został ustalony na poziomie 10%. 

10 jw. 
11 jw. 



 12 

 

IV. Opis systemu wyboru projektów 

IV.1 Projekty systemowe12 

IV.1.1  

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 
 Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny 

Poddziałanie 9.1.3 

 

Beneficjent/ Projektodawca 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

 

Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

W ramach projektu planuje się stworzenie regionalnego systemu stypendialnego, wspierającego 
uczniów uzdolnionych, a w szczególności tych, którzy pochodzą z rodzin najuboŜszych i 
zamieszkują na obszarach marginalizowanych. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe premiowani będą 
jedynie uczniowie osiągający najlepsze wyniki w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i 
technicznych, a więc nauk, które są istotne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
 

• Stworzenie platformy internetowej, na której będzie moŜna dokonać zgłoszenia 
stypendysty 

• Szczegółowy sposób przyznawania stypendium, zostanie określony w regulaminem  
dostępnym na stronie www poświęconej projektowi 

• Zakłada się przeprowadzenie na terenie województwa kampanii promującej projekt ( m.in. 
artykuły w prasie, informacje o projekcie przekazane do szkół w województwie 
zachodniopomorskim) 

• Zakłada się czynny udział w projekcie nauczycieli – wychowawców stypendystów, co 
pozwoli na stworzenie nowych standardów nauczania, opartych na indywidualnych planach 
rozwoju dla stypendystów  

• Świadczenia stypendialne, przyznawane będą przez komisje. Komisja będzie dokonywała 
weryfikacji wniosków nadesłanych przez kandydatów. Premiowani będą uczniowie 
zamieszkujący  tereny wiejskie i obszary wykluczone, pochodzący z rodzin najuboŜszych 
oraz osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, a zwłaszcza w zakresie nauk 
matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Kryterium uzyskania stypendium, będzie 
takŜe indywidualny plan działania – stworzony przez nauczyciela prowadzącego, dla 
kaŜdego kandydata z osobna. Priorytetowo będą traktowane plany zakładające rozwój 
ucznia poprzez zdobywanie nowych umiejętności (np. certyfikaty językowe) oraz udział w 
konkursach i olimpiadach 

• Stypendia będą przyznawane uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się egzaminem maturalnym z wykluczeniem szkół dla dorosłych, na okres jednego roku 
szkolnego ( z podziałem na dwa semestry). Stypendia wypłacane będą w systemie 
miesięcznym w przedziale kwotowym od 500,00  do 600,00 zł na jednego ucznia. 
Zakładane są dwie edycje stypendiów w latach 2008 i 2009. KaŜda z edycji kończyć się 
będzie wręczeniem certyfikatów. Po kaŜdym z semestrów będzie weryfikowana średnia 
ocen ucznia oraz realizacja przedstawionego planu działania. W określonych przypadkach 
stypendium będzie mogło zostać zawieszone. 

• Celem zmotywowania stypendystów do podnoszenia kompetencji kluczowych z punktu 
widzenia projektu, równocześnie będzie realizowany konkurs „Najlepszy z najlepszych”. 
Trwać on będzie przez cały rok szkolny i zostanie rozstrzygnięty po jego zakończeniu. 
Około 20 najlepszych stypendystów otrzyma nagrody rzeczowe na specjalnych 
konferencjach. Konkurs wpisany będzie w promocję projektu. 

 
 

                                                 
12 W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działań 6.1 oraz 7.1 w polu  „tytuł projektu” naleŜy podać typ 
projektów systemowych, w kolejnych pozycjach punktu IV.1.1 naleŜy wymienić projektodawców realizujących dany typ projektów 
systemowych, podać krótki opis planowanych działań  z uzasadnieniem, wymienić grupy docelowe oraz określić szacowany budŜet 
planowany na realizację wybranego typu projektów systemowych wraz z planowanym %  udziałem wkładu własnego. Pozycje IV.1.1 i 
IV 1.2 nie dotyczą projektów innowacyjnych w latach 2007 i 2008. 
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Uzasadnienie: 
 
Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich i zmarginalizowanych 
oznacza, Ŝe młodzieŜ zamieszkująca na tych obszarach, znajdująca się w trudnej sytuacji 
materialnej, ma utrudniony dostęp do podnoszenia swoich kompetencji, m.in. poprzez udział w 
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Jednocześnie znaczny koszt kształcenia stanowi dla 
uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i marginalizowanych, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, barierę uniemoŜliwiającą dalszy rozwój. Brak pomocy ukierunkowanej na 
pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszenia sytuacji na rynku pracy młodzieŜy 
pochodzącej z tych obszarów. Efektem planowanych działań powinno być zwiększenie udziału osób 
objętych wsparciem, zwłaszcza w dziedzinach nauki istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. W konsekwencji zostaną zmniejszone dysproporcje dotyczące szans edukacyjnych dla 
uczniów zamieszkujących na terenach wiejskich i zmarginalizowanych, z rodzin ubogich 
(bezrobotnych), wykazujących uzdolnienia i zainteresowania. WaŜnym jest takŜe wypracowanie 
systemu wsparcia o charakterze motywacyjnym, proaktwnym, pozwalającym na dalszy rozwój w 
oparciu o stworzony program edukacyjny.  

 

Grupy docelowe 

Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, 
(z wykluczeniem szkół dla dorosłych), zamieszkujący w szczególności na obszarach wiejskich i 
zmarginalizowanych. Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno- 
przyrodniczych oraz technicznych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. 
Wsparciem zostaną objęci uczniowie z województwa zachodniopomorskiego.  

 

Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) 

Rezultaty twarde 
• około 220 osób otrzyma wsparcie w postaci stypendium (po około 110 osób na kaŜdy rok 

szkolny) 
• od 15 do 20 najzdolniejszych beneficjentów otrzyma narzędzia wspierające dalszy rozwój 

Rezultaty miękkie 
• promocja idei kształcenia w kierunkach matematyczno - przyrodniczych oraz technicznych 

w województwie zachodniopomorskim 
• wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów zamieszkujących na terenach wiejskich i 

marginalizowanych, pochodzących z rodzin ubogich 

Zmniejszanie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych 

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego 
Priorytetu PO KL 

 

Realizacja projektu systemowego wpłynie na wzmocnienie świadomości kształcenia się w 
kierunkach technicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem jakie występuje na  rynku pracy w 
województwie zachodniopomorskim. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dla 
uczniów wiejskich i z obszarów zmarginalizowanych. PrestiŜowy charakter stypendium, będzie 
dodatkową motywacją dla ucznia aby osiągać lepsze wyniki w nauce i podnosić swoje kwalifikacje. 

 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 
Całkowity budŜet projektu – 2 197 245,00 zł  

Alokacje budŜetu  na poszczególne lata: 

2007 +2008 = 1 440 672,50 zł 

2009 = 756 572,50 zł 
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IV.1.2  

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 

Strategiczny rozwój kadr systemu oświaty 

Działanie 9.4 

 

Beneficjent/ Projektodawca 

Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (lider projektu – beneficjent systemowy) 

 

Planowana jest realizacja projektu w partnerstwie, w którym partnerami (oprócz CDiDN) będą: 

 

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 

2. Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

 

Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

W ramach projektu planuje się: 
1. dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, dyrektorów szkół (kadr systemu oświaty) do 

wymogów kierunków rozwoju województwa zachodniopomorskiego, 
2. budowę systemu szkoleń i warsztatów z zakresu opracowania programów rozwojowych 

szkół oraz zasad aplikowania o środki na ten cel  dla przedstawicieli szkół z województwa 
zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, 

3. budowa systemu doskonalenia nauczycieli na rzecz podnoszenia jakości procesu nauczania, 
monitorowania i ewaluacji oraz kształcenia zawodowego, 

4. podwyŜszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w zakresie kreowania rozwoju szkół 
zgodnego ze standardami merytorycznymi i organizacyjnymi polityki edukacyjnej państwa i 
regionu, 

5. stymulowanie powstawania wspólnych projektów, programów, strategii rozwoju edukacji 
dla poszczególnych gmin, powiatów czy porozumień gmin, powiatów, placówek o zbliŜonym 
profilu, 

6. pobudzenie szkół do podniesienia jakości proponowanej przez nich oferty edukacyjnej,  
7. kampanie promocyjno – informacyjne na obszarze województwa zachodniopomorskiego, 

których celem jest nie tylko informowanie o realizowanym projekcie, ale takŜe 
upowszechnienie idei ciągłego doskonalenia kadry systemu oświaty, która przyczynia się do 
wysokiej jakości procesu nauczania. Kampania skierowana będzie do nauczycieli i 
pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych oraz do kadry administracyjnej i 
zarządzającej oświatą. 

 
Uzasadnienie: 
 

Działania proponowane do realizacji w projekcie przyczynią się przede wszystkim do wykreowania 
regionalnej polityki kształcenia i doskonalenia kadr systemu oświaty, dostosowanej do sytuacji w 
województwie zachodniopomorskim, dostosowanej do zmieniającej się sytuacji demograficznej oraz 
odpowiadającej potrzebom stałego podnoszenia i dostosowania usług świadczonych przez nauczycieli.  

W tym aspekcie wymagane jest podjęcie wielopłaszczyznowych działań umoŜliwiających nauczycielom 
zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych juŜ kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia 
zapewnienia jak najwyŜszej jakości procesu nauczania a takŜe ze względu na kierunki rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu systemowego pozwoliłaby na wsparcie 
nauczycieli oraz kadr systemu oświaty, które są podstawą prawidłowego kształcenia młodzieŜy na 
kaŜdym etapie zdobywania przez nią wykształcenia.  

Realizacja projektu systemowego w partnerstwie: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w 
Szczecinie (CDiDN), Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (CEN), Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie: 

1. wesprze realizację szkolnych planów doskonalenia nauczycieli, 

2. pozwoli na rozpropagowanie propozycji szkoleń i ujęcie ich w szkolnych planach doskonalenia 
wśród nauczycieli z całego województwa, 

3. umoŜliwi dokonanie naboru uczestników na terenie całego województwa 
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zachodniopomorskiego,  

4. umoŜliwi zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych w trakcie roku szkolnego, a nie 
kalendarzowego. 

Sieć ośrodków na terenie województwa zachodniopomorskiego, jaką dysponują w chwili obecnej 
partnerzy projektu, pozwoli na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców pomocy a w szczególności pozwoli 
na wsparcie  nauczycieli z obszarów defaworyzowanych (zwłaszcza obszarów wiejskich). KaŜdy z 
partnerów posiada duŜe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu podwyŜszania kwalifikacji kadry 
systemu oświaty w województwie, dodatkowo doświadczenia te są zróŜnicowane, w połączeniu dają 
gwarancje realizacji projektu na wysokim poziomie oraz realizacje zakładanych wskaźników i celów 
Działania. Ze względu to, Ŝe CDiDN oraz CEN są jednostkami podlegającymi Marszałkowi Województwa, 
wykluczone są one z moŜliwości przystępowania do procedury konkursowej, dlatego teŜ realizacja 
projektu w procedurze systemowej pozwali na wykorzystanie doświadczenia i potencjału tych cennych 
partnerów. 

Wsparcie w ramach projektu przyczyni się równieŜ do zwiększenia elastyczności systemu kształcenia 
nauczycieli w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku usług edukacyjnych.  

Celowe jest stworzenie systemu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli i jakość procesu nauczania, 
odpowiadającego potrzebom uczniów, a takŜe zwiększanie aktywności kadry tych placówek 
oświatowych, które borykają się z problemem niskich wyników nauczania.  Kompleksowe wsparcie 
nauczycieli z terenu całego województwa zachodniopomorskiego pozwoli na wyrównanie i podwyŜszenie 
poziomu nauczania w regionie.  

 

Grupy docelowe 

- nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych oraz kadra administracyjna i 
zarządzająca oświatą z terenu województwa zachodniopomorskiego (w szczególności z obszarów 
defaworyzowanych );  

 

Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) 

 

Rezultaty twarde: 
- w działaniach wchodzących w skład projektu weźmie udział około 1000 nauczycieli w tym około   
40% z obszarów wiejskich; 
- objęcie systemem szkoleń i warsztatów 30% placówek edukacyjnych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego; 
- w czasie trwania projektu przeprowadzone zostaną minimum 2 akcje promocyjno – informacyjne.  
 
Rezultaty miękkie: 
- podniesienie i dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do wymogów związanych ze 
strategicznymi kierunkami rozwoju edukacji w województwie zachodniopomorskim; 
-  nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy nauczycielami, przedstawicielami kuratorium 
oświaty i samorządów;  
- wzrost jakości usług kadry systemu oświaty objętej wsparciem.  

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego 
Priorytetu PO KL 

 

Realizacja projektu systemowego przyczyni się do zwiększenia jakości usług edukacyjnych i 
dostosowania do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w województwie 
zachodniopomorskim. Projekt przyczyni się do wyrównania szans w dostępie do usług 
edukacyjnych w szczególności na obszarach zmarginalizowanych.  

 

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany w latach 2008 i 2009 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 

Całkowity budŜet projektu – 1 300 000,00 zł  

w tym: w 2008 r. – 390 000,00 zł 

w 2009 r. - 910 000,00 zł 
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IV.2 Projekty konkursowe 

IV.2.1 Opis szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych wraz 
z uzasadnieniem, w tym wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów 
innowacyjnych.13 

 

Kryteria dostępu 14- są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniają 
kryteriów dostępu są odrzucane. 

Kryteria strategiczne – dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez instytucję ogłaszającą 
konkurs, co oznacza przyznanie im premii punktowej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest 
obowiązkowe. 

 

 

KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2007 – PILOTAś: 
 

Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

typ projektu: 

− wszystkie typy projektów z Działania 9.5. 

 

A Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-

wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; 

− wysokość finansowa projektu: maksymalna wartość projektu – 50 tys. zł; 
 
B Kryteria strategiczne: 

− forma realizacji projektu: premiowane będą projekty realizowane w formie 
partnerstwa (20 pkt). 

 

UZASADNIENIE wyboru kryteriów: zgodnie z Uchwałą nr 18 Prekomitetu Monitorującego PO KL z 
dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych kryteriów wybory projektu oraz 
szczegółowych  kryteriów wyboru dla wybranych (pilotaŜowych) typów projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2008: 
 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej 

typy projektów: 

− tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŜ realizacja alternatywnych 
form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich), 

− wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w 
wychowaniu przedszkolnym np. dłuŜsze godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego 
naboru dzieci, zatrudnienie personelu. 

 

 

                                                 
13 Nie dotyczy lat 2007 i 2008. 
14 W przypadku wyodrębnienia przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów o szczególnym znaczeniu dla 
osiągnięcia celów programowych, obok nazwy kryterium naleŜy podać kwotę środków finansowych, jaka będzie 
zarezerwowana na realizację projektów, które spełniają te kryteria. 
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A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub ośrodków wychowania 
przedszkolnego zlokalizowanych na jego terenie; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 

 
− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 

niŜ do 31 grudnia 2009 roku; 
 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 

 

B. Kryteria strategiczne:  
− grupa docelowa: miejsce zamieszkania grupy docelowej na obszarze wiejskim 

o zerowym lub niskim wskaźniku uprzedszkolnienia (jedno przedszkole w gminie) 
(10 pkt) ; 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: zapisy tego kryterium wynikają z diagnozy, gdzie zwrócono 
uwagę na fakt, iŜ w województwie zachodniopomorskim głównym problemem jest niski wskaźnik 
uprzedszkolnienia (szczególnie na terenach wiejskich), jedynie 10% dzieci (3 do 5 lat) z tych 
terenów korzysta z opieki przedszkolnej, a spowodowane jest to małą ilością przedszkoli lub 
brakiem przedszkoli na tych terenach. Kryterium przyczyni się do wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku 3-5 lat z terenów o zerowym lub niskim wskaźniku uprzedszkolnienia. 

 

− forma realizacji projektu: partnerstwo z organizacją pozarządową lub 
podmiotem działającym na terenach gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz w 
miastach do 25 tys. mieszkańców, lub poparcie lokalnej grupy działania,  na 
rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia odpowiedniego 
rozwoju (10 pkt); 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: partnerstwo, w skład którego wchodzi podmiot działający na 
obszarze realizacji projektu, przyczyni się do realizacji projektów odpowiadających na potrzeby 
mieszkańców danej społeczności lokalnej, poniewaŜ podmiot, który działa na tym obszarze, zna 
specyfikę tego obszaru, jego mieszkańców i ich potrzeby. 

 

 
typ projektu: 

− opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim; 

 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2009 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 
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B Kryteria strategiczne: 
− obszar realizacji projektu: organizacja kampanii na terenach gmin 

wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów o zerowym lub niskim wskaźniku 
uprzedszkolnienia (1 przedszkole w gminie) (20 pkt), 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantowanie, Ŝe działania 
projektu będą przyczyniać się do wyrównania szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich, 
ze względu na duŜe zróŜnicowanie w województwie zachodniopomorskim, w dostępie do edukacji 
między obszarami miejskimi i wiejskimi – defaworyzowanie mieszkańców terenów wiejskich. 

 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 

edukacyjnych 

typ projektu: 

− wszystkie typy projektów z Poddziałania 9.1.2. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub szkół i ich organów 
prowadzących realizujących kształcenie ogólne lub poradni psychologiczno – 
pedagogicznych zlokalizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 

 
− wysokość finansowa projektu: minimalna wartość projektu 100 tys. zł; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu, pozwoli 
na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia  pomocy 
beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2009 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 

 

B Kryteria strategiczne: 
− forma realizacji projektu: kompleksowy projekt obejmujący wszystkie 

szkoły prowadzące kształcenie ogólne w danej gminie lub wszystkie szkoły 
prowadzące kształcenie ogólne danego typu w powiecie (12 pkt); 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: pozwoli to na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni 
się do przygotowywania przez Beneficjentów projektów kompleksowych, zawierających cały 
wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy beneficjentowi ostatecznemu. Ponadto 
zagwarantuje uzyskanie jednakowej pomocy (takie same usługi o wysokiej jakości) dla wszystkich 
osób z danej grupy docelowej. Spowoduje to takŜe bardziej efektywne wydatkowanie środków np. 
poprzez moŜliwość zmniejszenie nakładów na obsługę administracyjną projektu. 
 

− beneficjent: szkoły prowadzące kształcenie ogólne oraz podmioty (nie 
będące szkołami) składające wnioski, w swoim statucie powinny mieć 
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wpisane działania edukacyjne, ponadto dany podmiot (nie będący szkołą) 
powinien wykazać się co najmniej 2 – letnim doświadczeniem merytorycznym 
w prowadzeniu róŜnorodnych programów edukacyjnych dla szkół 
lub placówek oświatowych (8 pkt); 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantowanie jak najwyŜszej 
jakości usług świadczonych dla szkół lub placówek oświatowych. Przyczyni się równieŜ do realizacji 
programów dostosowanych do potrzeb szkół lub placówek oświatowych, ze względu na wcześniej 
zdobyte doświadczenie z powyŜszą grupą docelową. 

 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

typy projektów: 

− programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 
ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w 
trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub szkół lub placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych na jego terenie; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 

 
− wysokość finansowa projektu: minimalna wartość projektu 100 tys. zł; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu, pozwoli 
na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy 
beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2009 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 
 

B Kryteria strategiczne: 
− zakresu projektu: współpraca szkoły lub placówki oświatowej prowadzących 

kształcenie zawodowe z pracodawcami lub organizacjami pracodawców 
(stowarzyszenia, związki, klastry, etc.) lub izbami rzemieślniczymi w zakresie 
realizacji praktycznych form nauczania zawodu  (metodyka i treści) (12 
pkt); 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: współpraca ta ma na celu włączanie pracodawców w proces 
kształcenia zawodowego i zagwarantowanie wysokiej jakość tego kształcenia zgodnego z 
wymogami współczesnej gospodarki. Ponadto współpraca w zakresie organizacji praktycznych form 
nauczania słuŜy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i 
wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia. 
 

− zakresu projektu: program rozwojowy szkoły lub placówki oświatowej 
prowadzących kształcenie zawodowe, który obejmuje wdroŜenie nowych, 
innowacyjnych form nauczania (8 pkt); 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: nauczanie w nowych formach i metodach nauczania, przyczyni 
się do rozwijania wśród uczniów umiejętności takich jak: wyciąganie wniosków, szybkie wyszukiwanie 
informacji, analiza danych itp., umiejętności niezbędnych do poruszania się na dynamicznie 
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zmieniającym się rynku pracy. Programy te mają na celu wzmacnianie zdolności uczniów do 
zatrudnienia po zakończeniu nauki. 
 

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 

typy projektów: 

- programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych 
uzupełnieniem lub podwyŜszeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

- programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób 
pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), 

- usługi doradcze w zakresie wyboru ścieŜki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i 
kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 

 
− wysokość finansowa projektu: minimalna wartość projektu 100 tys. zł; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu, pozwoli 
na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy 
beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2010 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 
 

B Kryteria strategiczne: 
− grupa docelowa: 40 % beneficjentów ostatecznych objętych danym projektem 

powinno mieszkać na terenach gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 
25 tys. mieszkańców (20 pkt); 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantowanie, Ŝe działania 
projektu będą przyczynić się do wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich, 
ze względu na duŜe zróŜnicowanie w województwie zachodniopomorskim, w dostępie do edukacji 
między obszarami miejskimi i wiejskimi – defaworyzowanie mieszkańców terenów wiejskich. 
Dodatkowo kryterium przyczyni się do upowszechnienia celów działania wśród osób z tej grupy 
docelowej, które pochodzą z defaworyzownych obszarów wiejskich. 

 

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

typy projektów: 

− studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyŜszania kwalifikacji pracowników 
placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
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rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 
 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 

 
− wysokość finansowa projektu: minimalna wartość projektu 100 tys. zł; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu, pozwoli 
na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy 
beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2010 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 
 

B Kryteria strategiczne: 
− beneficjent: dany podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wykazać 

się co najmniej 2 – letnim doświadczeniem merytorycznym w prowadzeniu 
róŜnorodnych form podwyŜszania  kwalifikacji dla nauczycieli lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (10 pkt); 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantowanie jak najwyŜszej 
jakości usług świadczonych dla nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przyczyni się 
równieŜ do realizacji projektów dostosowanych do potrzeb nauczycieli lub instruktorów praktycznej 
nauki zawodu (pod względem merytorycznej zawartości jak równieŜ formy), ze względu na 
wcześniej zdobyte doświadczenia z powyŜszą grupą docelową. 

 
− forma realizacji projektu: zaangaŜowanie pracodawców w kształcenie 

praktyczne nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczycieli 
lub  instruktorów praktycznej nauki zawodu (10 pkt); 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantować kształcenie zawodowe 
o wysokiej jakości, zgodne z wymogami współczesnej gospodarki. Ponadto nauczyciele zawodów 
będą mogli nabyć, a później przekazać uczniom umiejętności, których pracodawcy wymagają od 
uczniów po zakończeniu szkoły zawodowej. 

 
typy projektów: 

− studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną 
i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu 
lub rodzaju prowadzonych zajęć), 

− studia wyŜsze dla nauczycieli zainteresowanych podwyŜszeniem lub uzupełnieniem posiadanego 
wykształcenia, 

− studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji 
oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności 
oświatowej, 

− programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją 
demograficzną (niŜ szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. 
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− wysokość finansowa projektu: minimalna wartość projektu 100 tys. zł; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryteriów: kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu, pozwoli 
na ograniczenie rozdrobienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy 
beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2010 roku; 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach. 
 

B Kryteria strategiczne: 
− zakres projektu: kształcenie nauczycieli w zakresie nowoczesnych, 

innowacyjnych metod i kierunków nauczania (10 pkt); 
 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kształcenie nauczycieli w nowych formach i metodach 
nauczania, przyczyni się do rozwijania wśród uczniów umiejętności takich jak: wyciąganie wniosków, 
szybkie wyszukiwanie informacji, analiza danych itp., umiejętności niezbędnych do poruszania się 
w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. 

 

− beneficjent: dany podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wykazać 
się co najmniej 2-letnim doświadczeniem merytorycznym w prowadzeniu 
róŜnorodnych form podwyŜszania lub uzupełniania kwalifikacji dla nauczycieli 
lub pracowników administracji oświatowej (10 pkt); 

 

UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium ma na celu zagwarantowanie jak najwyŜszej 
jakości usług świadczonych dla nauczycieli lub pracowników administracji oświatowej. Przyczyni się 
równieŜ do realizacji projektów dostosowanych do potrzeb nauczycieli lub pracowników administracji 
oświatowej (pod względem merytorycznej zawartości jak równieŜ formy), ze względu na wcześniej 
zdobyte doświadczenia z powyŜszą grupą docelową. 

 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  

typ projektu: 

− wszystkie typy projektów z Działania 9.5. 

 

A. Kryteria dostępu: 
− grupa docelowa:, wsparcie kierowane do osób mających miejsce 

zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, pochodzących z terenów gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców   

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium to spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców w/w terenów w województwie zachodniopomorskim. 

 

− wysokość finansowa projektu:  
• minimalna wartość projektu 10 tys. zł; 
• maksymalna 50 000 zł. 

 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: kryterium pozwoli na ograniczenie rozdrobienia środków i 
przyczyni się do przygotowywania przez Beneficjentów projektów kompleksowych, zawierających 
cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia pomocy beneficjentowi ostatecznemu. 
 

− okres realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ do 31 grudnia 2009 roku; 
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UZASADNIENIE wyboru kryterium: umoŜliwienie objęcia wszystkich beneficjentów zakładanymi 
formami wsparcia, wpływając tym samym na większą efektywność i skuteczność podjętych działań. 
Okres realizacji projektu pozwoli takŜe na efektywne wydatkowanie środków zgodnie z załoŜeniami 
harmonogramu płatności oraz podjęcie działań zaradczych w przypadku pojawienia się ewentualnych 
trudności. 

B Kryteria strategiczne: 
− beneficjent: beneficjentem jest instytucja pozarządowa działająca lokalnie na 

obszarze realizacji projektu. Za obszar realizacji projektu przyjmujemy tu:  
tereny gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miasta do 25 tys. mieszkańców 
(20 pkt); 

 
 
UZASADNIENIE wyboru kryterium: wdroŜenie projektu przez podmiot działający na obszarze 
realizacji projektu przyczyni się do realizacji projektów odpowiadających na potrzebny mieszkańców 
danej społeczności lokalnej – podmiot ten zna specyfikę tego obszaru, jego mieszkańców i ich potrzeby  

 

IV.2.2 Tryb procedury konkursowej (otwarta/zamknięta)wraz z uzasadnieniem wyboru 

 

KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2007 – PILOTAś: 

 

Instytucja Pośrednicząca przewiduje ogłoszenie jednego konkurs zamkniętego (Działanie 9.5). 

UZASADNIENIE: Taki wybór procedury konkursu pozwoli na zakończenie pilotaŜowego naboru 
wniosków wraz z końcem bieŜącego roku. Ponadto zamknięty tryb procedury konkursowej pozwoli 
na zdiagnozowanie ewentualnych problemów technicznych i proceduralnych oraz na 
wyeliminowanie ich przed kolejnym etapem wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w 2008 roku. Dodatkowo IP będzie miała moŜliwość ewentualnej modyfikacji dokumentacji 
konkursowej, tak by zapewnić wysoką efektywność działań w kolejnych latach realizacji.  

 
 
 

KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2008: 

 
Instytucja Pośrednicząca będzie ogłaszała konkursy otwarte dla wszystkich typów projektów 
realizowanych w ramach danego Działania/Poddziałania.  

UZASADNIENIE: Procedura ta pozwoli na ciągły nabór projektów, a co za tym idzie na 
zakontraktowanie ich większej ilości w danym roku realizacji. W przypadku odrzucenia wniosku 
aplikacyjnego formuła konkursu otwartego daje Wnioskodawcom moŜliwość jego ponownego 
złoŜenia po dokonaniu niezbędnych poprawek, czego efektem jest stałe podnoszenie się jakości 
przyjmowanych do realizacji projektów. Przyjęty tryb pozwoli równieŜ na zbadanie mobilności  
Wnioskodawców w początkowym okresie wdraŜania PO KL, a takŜe na rozpoznanie tego jakie typy 
projektów cieszą się największym zainteresowaniem. Ponadto realizacja konkursów w trybie 
otwartym zapewni Wnioskodawcom odpowiedni czas na zapoznanie się dokumentacją konkursową, 
dokumentacją programową oraz pozwoli na prawidłowe opracowanie wniosków aplikacyjnych.  
W ustalonej powyŜej procedurze (konkurs otwarty) posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbywać 
się będą raz na kwartał. 

IV.2.3 Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na 
poszczególne konkursy  

 

KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2007 – PILOTAś: 

 

IV kwartał 2007r. 

9.5  -   Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

alokacja 3 394 358 (PLN) 
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KONKURSY OGŁASZANE W ROKU 2008: 

 

I kwartał 2008 r.: 
9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

alokacja 11 131 636 (PLN) 

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

alokacja 22 040 154 (PLN) 

9.2  -   Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
alokacja 23 609 577 (PLN) 

9.3  –   Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 
alokacja 8 461 236 (PLN) 

9.4  -   Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

alokacja 3 135 326 (PLN) 

II kwartał 2008 r.: 

9.5  -   Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

alokacja 3 473 054 (PLN) 

 

IV.2.4 Opis procedury wyboru projektów konkursowych wraz z listą wymaganych 
załączników do umowy o dofinansowanie projektu 

 
Etapy procedury konkursowej: 
 
1. Sporządzenie dokumentacji konkursowej określającej zasady i tryb aplikowania o środki EFS  
w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań PO KL.  
 
2. Przygotowanie oraz rozpowszechnienie ogłoszenia o konkursie poprzez:  

� zamieszczenie na stronie internetowej www.pokl.wup.pl wraz z dokumentacją konkursową,  
� zamieszczenie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w miejscu publicznie 

dostępnym, 
� zamieszczenie informacji w dzienniku o zasięgu regionalnym.  

 
3. Przekazanie do IZ informacji o ogłoszeniu konkursu. 

 
4. Przyjmowanie wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie  

i zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. Wnioski mogą 
zostać złoŜone osobiście bądź przesłane pocztą lub kurierem. (złoŜenie wniosku w siedzibie 
WUP równoznaczne jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków. Od tego momentu 
uprawnione jest ponoszenie wydatków w ramach złoŜonego wniosku, pod warunkiem 
prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów. Równocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe 
wydatkowanie, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się  na wyłączną 
odpowiedzialność danego Beneficjenta. W przypadku, gdy beneficjent nie przejdzie pozytywnie 
oceny i nie podpisze umowy o dofinansowanie  projektu, uprzednio poniesione wydatki nie 
będą mogły być zrefundowane). Wniosek naleŜy złoŜyć w dwóch egzemplarzach (oryginale i 
kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem). 

 
 
5. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w oparciu 

o Kartę oceny formalnej (spełnienie ogólnych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu).  
 
6. Przekazanie pisemnej informacji Wnioskodawcy o: 

� odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny i informacją o moŜliwości złoŜenia protestu, 
� przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej.  

 
7. Przeprowadzenie ewentualnej procedury odwoławczej. 
  
8. Powołanie Komisji Oceny Projektów przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Szczecinie. 
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9. Dokonanie przez członków Komisji Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków  

o dofinansowanie realizacji projektu, w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (spełnienie 
kryteriów horyzontalnych, ogólnych kryteriów merytorycznych oraz kryteriów strategicznych). 

 
10.  Przygotowanie listy wniosków spełniającej minimum punktowe i przekazanie wraz  

z protokołem z oceny do zatwierdzenia przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Szczecinie. 

 
11.  Przekazanie pisemnej informacji Wnioskodawcy o: 

� przyjęciu wniosku do realizacji – podanie liczby punktów, proponowanej kwoty 
dofinansowania, terminu dostarczenia wymaganych załączników. 

� moŜliwości podjęcia negocjacji – podanie proponowanej kwoty dofinansowania wraz  
z propozycją dokonania zmian merytorycznych, 

lub: 
� nieprzyjęciu wniosku do dofinansowania (brak środków finansowych) – zawarcie pouczenia o 

moŜliwości złoŜenia protestu,  
� odrzuceniu wniosku – podanie przyczyny wraz z pouczeniem o moŜliwości złoŜenia protestu.    

       
12.  Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z Wnioskodawcą. 
 
13.  Przeprowadzenie ewentualnej procedury odwoławczej.  
 
14.  Dokonanie oceny (formalnej i merytorycznej) złoŜonych przez Wnioskodawcę załączników do 

umowy. 
 
15.  Sporządzenie i podpisanie umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami. 
 
16. Przyjęcie od Wnioskodawców zabezpieczenia naleŜytego wykonania zobowiązań wynikających  

z umowy o dofinansowanie projektu. 
 
17. Ogłoszenie (na stronie internetowej i w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie)   

ostatecznej listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach danego konkursu.  
 
 
Załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na etapie oceny 
formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 
 

1. dokumenty określające sytuacje finansową Wnioskodawcy za ostatni zamknięty rok 
obrotowy oraz ostatni zamknięty kwartał: 

a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagany jest bilans i 
sprawozdanie księgowe za ostatni zamknięty rok obrotowy; 

b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo 
powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i 
rozchodów przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy, podpisane przez 
osobę upowaŜnioną. 

 
Załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do umowy o 
dofinansowanie projektu: 
 

1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 
ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 
prowadzonej działalności wraz z danymi osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji 
wiąŜących w imieniu Wnioskodawcy, z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem 
złoŜenia Wniosku. Dodatkowo w przypadku jeŜeli dana jednostka posiada – kopia statutu 
lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia.  

 
2. Deklarację poświadczającą udział własny Wnioskodawcy (wymagana tylko jeŜeli budŜet 

Projektu przewiduje udział innych środków niŜ budŜet państwa i EFS). 
 

3. Oświadczenie o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia 



 26 

społeczne i zdrowotne oraz innych naleŜności wymaganych odrębnymi ustawami. 
 

4. Oświadczenie o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z uiszczaniem podatków wobec Skarbu 
Państwa. 
 

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (załącznik wymagany jedynie w 
przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nieposiadające statutowych 
uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy). 
 

6. Przebieg pracy zawodowej w zarządzaniu projektem/projektami osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie. 

 
7. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikacji VAT – tylko w przypadku Wnioskodawcy, który 

nie ma moŜliwości odzyskania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa 
w zakresie podatku od towarów. 

 
8. Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni 

dokument organu dysponującego budŜetem w trybie przepisów o finansach publicznych 
zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów 
współfinansowanych z EFS.  
 

9. Kopię umowy/porozumienia pomiędzy partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu 
oprócz Wnioskodawcy zaangaŜowani są partnerzy. W przypadku występowania w projekcie 
tzw. partnerstwa nieformalnego wymagane jest od Wnioskodawcy oświadczenie o 
współpracy podpisane przez partnerów. 

 
10. Informacja o numerze rachunku bankowego Wnioskodawcy wyodrębnionego na potrzeby 

projektu.   
 
11. Oświadczenie Wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
12. Oświadczenie Wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej i 

de minimis (jeśli dotyczy). 
 
13. Oświadczenie Wnioskodawcy o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów 

operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z 
danym projektem 

 
14. Harmonogram płatności.  

 
Dodatkowe załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do 
umów o dofinansowanie projektu w przypadku wystąpienia we wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu partnerstwa: 
 
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 

ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 
prowadzonej działalności wraz z danymi osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji 
wiąŜących w imieniu Partnera, z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem złoŜenia 
Wniosku. Dodatkowo w przypadku jeŜeli dana jednostka posiada – kopia statutu lub innego 
dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z typem 
realizowanego wsparcia.  

 
2. Dokumenty określające sytuacje finansową Partnera za ostatni zamknięty rok obrotowy 

oraz ostatni zamknięty kwartał: 

a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagany jest bilans i 
sprawozdanie księgowe za ostatni zamknięty rok obrotowy; 

b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo 
powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i 
rozchodów przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy, podpisane przez 
osobę upowaŜnioną. 
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3. Oświadczenie Partnera o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  
 i zdrowotne oraz innych naleŜności wymaganych odrębnymi ustawami. 

 
4. Oświadczenie Partnera o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa. 
 
5. Oświadczenie Partnera o kwalifikacji VAT - tylko w przypadku wnioskodawcy, który nie ma         

moŜliwości odzyskania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa 
w zakresie podatku od towarów. 

 
6. Uchwała jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu   

dysponującego budŜetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający 
projekt     lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych 
z EFS. 

 
Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do umów o dofinansowanie projektu zamieszczony 
zostanie w dokumentacji konkursowej 

 

 

V. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe 

V.1 Projekty innowacyjne15 

V.1.1 Tematy dla projektów innowacyjnych 

 

V.1.2 Oczekiwane efekty realizacji projektów innowacyjnych 

 

V.1.3 Typy beneficjentów/projektodawców 

 

V.2 Projekty ponadnarodowe IP zakłada moŜliwość realizacji projektów z komponentem 
ponadnarodowym, wprowadzanym jako zmiana do projektu, w przypadku dostępności środków. 

V.2.1 Typy projektów ponadnarodowych lub projektów z komponentem ponadnarodowym 

 

V.2.2 Obszary, w ramach których realizowane będą projekty ponadnarodowe 

 

V.2.3 Oczekiwane efekty realizacji projektów ponadnarodowych 

 

V.2.4 Typy beneficjentów/projektodawców 

 

 

 

 

Miejsce, data: Szczecin, dnia 07 lipca 2008 r. 

Pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej 

Andrzej Przewoda  

Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Szczecinie 
 
 

                                                 
15 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 


