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Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Szcze ci nie
w imie niu Sa mo rzą du Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

og ła sza kon kurs zam knię ty nr 2/9.2/10

na skła da nie wnio sków o do fi nan so wa nie ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go pro jek tów w ra mach 

Prio ry te tu IX Roz wój wyksz tał ce nia i kom pe ten cji w re gio nach

Dzia ła nie 9.2 Pod nie sie nie atrak cyj no ści i ja ko ści szkol nic twa za wo do we go 
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, obej mu ją cych:

1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.
2. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 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 służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
– doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu

szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie
patologiom społecznym),

– dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 
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 służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako

przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
– wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
– wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
– wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania.

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tu moż na skła dać oso bi ście, ku rie rem lub pocz tą
od 29 paź dzier ni ka 2010 r. do 30 grud nia 2010 r.

(de cy du je da ta wpły wu do in sty tu cji og ła sza ją cej kon kurs),
w go dzi nach od 9.00 do 15.00,

w Wo je wódz kim Urzę dzie Pra cy w Szcze ci nie,
w Pun kcie Kon sul ta cyj nym EFS (pok. 211), ul. A. Mic kie wi cza 41, 70-383 Szcze cin

lub Pun kcie Kon sul ta cyj nym EFS w Ko sza li nie (pok. 25), ul. Sło wiań ska 15a, 75-846 Ko sza lin.

O do fi nan so wa nie mo gą wy stę po wać wszyst kie pod mio ty, któ re speł nią kry te ria okre ślo ne 
w do ku men ta cji kon kur so wej,

z wy łą cze niem pod mio tów okre ślo nych w art. 207 usta wy z dnia 27 sier pnia 2009 r. 
o fi nan sach pub licz nych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).

Na re a li za cję pro jek tów wy ło nio nych do do fi nan so wa nia w ra mach kon kur su do stęp na jest kwo ta:
11 500 000,00 zł. 

Do dat ko we in for ma cje oraz do ku men ta cję kon kur so wą moż na uzy skać w Pun ktach Kon sul ta cyj nych EFS:
w Szcze ci nie, ul. A. Mic kie wi cza 41, pok. 209-210, tel. 91 425 61 63, 91 425 61 64, pokl@wup.pl 

oraz w Ko sza li nie, ul. Sło wiań ska 15a, pok. 25-26, tel. 94 344 50 25, 94 344 50 26, pokl ko sza lin@wup.pl, sky pe: WUP_SZCZE CIN, 
a tak że na stro nie in ter ne to wej www.pokl.wup.pl

Og ło sze nie współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej – Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w ra mach Po mo cy Tech nicz nej Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.


