
  

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2017 rok1 

(wersja 07.06.2017 r) 

 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej – link: Harmonogram  

Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 
 

Typy projektów 

mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów 

w ramach 

konkursu – kwota 

dofinansowania 

publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Sierpień 2017 r. Szkolenie i doradztwo 

dla kadry kierowniczej 

systemu oświaty (w 

tym kadry JST) pod 

kątem kształtowania 

umiejętności 

przywódczych 

potrzebnych w 

67 546 700,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%. 

Uruchomienie 

konkursu 

uzależnione jest od 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/


procesie rozwijania 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

niezbędnych do 

poruszania się na 

rynku pracy (ICT, 

matematyczno-

przyrodniczych, 

języków obcych), 

nauczania 

eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

uczniów 

(kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz 

metod 

zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

http://efs.men.gov.pl/ opracowania 

właściwych 

produktów projektów 

pozakonkursowych, 

które powinny zostać 

przekazane w lipcu 

2017 r. 

Grupa docelowa 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy szkół 

oraz osoby pełniące 

inne funkcje 

kierownicze. 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Maj 2017 r. Szkolenie i doradztwo 

dla kadry kierowniczej 

systemu oświaty (w 

tym kadry JST) pod 

kątem kształtowania 

umiejętności 

przywódczych 

potrzebnych w 

procesie rozwijania 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

niezbędnych do 

poruszania się na 

23 458 400,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%. 

Uruchomienie 

konkursu 

uzależnione jest od 

opracowania 

właściwych 

produktów projektów 

pozakonkursowych. 

http://efs.men.gov.pl/
http://efs.men.gov.pl/


rynku pracy (ICT, 

matematyczno-

przyrodniczych, 

języków obcych), 

nauczania 

eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

uczniów 

(kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz 

metod 

zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

Grupa docelowa 

przedstawiciele 

jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Maj 2017 r. Szkolenie i doradztwo 

dla kadry kierowniczej 

systemu oświaty (w 

tym kadry JST) pod 

kątem kształtowania 

umiejętności 

przywódczych 

potrzebnych w 

procesie rozwijania 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

niezbędnych do 

poruszania się na 

rynku pracy (ICT, 

matematyczno-

przyrodniczych, 

języków obcych), 

nauczania 

2 392 107,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%. 

Uruchomienie 

konkursu 

uzależnione jest od 

opracowania 

właściwych 

produktów projektów 

pozakonkursowych. 

Grupa docelowa 

pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

http://efs.men.gov.pl/


eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

uczniów 

(kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz 

metod 

zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Wrzesień 2017 r. Tworzenie e-

podręczników i 

rozwijanie e-

materiałów 

dydaktycznych 

towarzyszących 

istniejącym e-

podręcznikom. 

52 687 200,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

W przypadku tego 

konkursu nie było już 

możliwości 

aktualizacji 

harmonogramu z 3-

miesięcznym 

wyprzedzeniem ze 

względu na 

zatwierdzenie fiszki 

konkursu przez IZ 

PO WER 25 maja 

2017 r. 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Wrzesień 2017 r. Opracowanie i 

upowszechnienie 

narzędzi 

wspierających pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczną na 

każdym etapie 

edukacyjnym w 

zakresie problematyki 

ucznia o specjalnych 

34 919 288,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

W przypadku tego 

konkursu nie było już 

możliwości 

aktualizacji 

harmonogramu z 3-

miesięcznym 

wyprzedzeniem ze 

względu na 

zatwierdzenie fiszki 

konkursu przez IZ 

http://efs.men.gov.pl/
http://efs.men.gov.pl/


potrzebach 

edukacyjnych i ucznia 

młodszego. 

 PO WER 25 maja 

2017 r. 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Lipiec 2017 r. Tworzenie e-

podręczników i 

rozwijanie e-

materiałów 

dydaktycznych 

towarzyszących 

istniejącym e-

podręcznikom. 

9 647 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

W przypadku tego 

konkursu nie było już 

możliwości 

aktualizacji 

harmonogramu z 3-

miesięcznym 

wyprzedzeniem ze 

względu na 

zatwierdzenie fiszki 

konkursu przez IZ 

PO WER 25 maja 

2017 r.  

Konieczność 

ogłoszenia konkursu 

w czerwcu 2017 r. 

wynika z faktu, że w 

ramach 

poprzedniego 

konkursu nie 

wyłoniono żadnego 

projektu 

zakładającego 

realizację  e-

materiałów 

dydaktycznych do 

kształcenia ogólnego 

służących rozwijaniu 

kompetencji 

http://efs.men.gov.pl/


kluczowych - 

abstraktów lekcji w 

języku angielskim. 

Natomiast konkurs 

ten realizuję Ramę 

wykonania PO WER 

w zakresie wskaźnika 

produktu, którego 

wartość pośrednią 

zaplanowano do 

osiągnięcia w 2018 r.  

Działanie 2.13 

Przejrzysty i spójny 

Krajowy System 

Kwalifikacji 

 

Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia 

się przez cale życie 

Listopad 2017 r. Przygotowanie i 

udostępnienie 

multimedialnych 

zasobów 

wspierających proces 

doradztwa dla 

wszystkich grup 

wiekowych (danych o 

zawodach i 

kwalifikacjach, filmów 

zawodoznawczych, 

statystyk dotyczących 

uczniów i 

absolwentów, 

narzędzi i materiałów 

wzbogacających 

15 295 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

Zmiana terminu 

naboru wynika ze 

zmian przepisów 

prawa, które 

warunkują 

prawidłową realizację 

projektów. 

http://efs.men.gov.pl/


warsztat pracy 

doradców 

zawodowych oraz 

zasobów możliwych 

do wykorzystania 

bezpośrednio przez 

uczniów, ich rodziców 

i innych dorosłych 

użytkowników 

systemu). 

Działanie 2.15 

Kształcenie i szkolenie 

zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Marzec 2017 r. Tworzenie i 

upowszechnianie e-

zasobów do 

kształcenia 

zawodowego 

2 500 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

 

Działanie 2.15 

Kształcenie i szkolenie 

zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Lipiec 2017 r. Przygotowanie 

rozwiązań w zakresie 

angażowania 

pracodawców w 

organizację 

praktycznej nauki 

zawodu, w tym: 

a) opracowanie ram 

jakości staży i praktyk 

dla uczniów 

realizujących 

20 900 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

Przyśpieszenie 

naboru związane jest 

z koniecznością 

wypracowania części 

produktów konkursu 

do czerwca 2018 r. 

http://efs.men.gov.pl/
http://efs.men.gov.pl/


kształcenie 

praktyczne w 

przedsiębiorstwach, z 

uwzględnieniem 

europejskich ram 

staży zawodowych 

b) opracowanie 

modelowych 

programów 

praktycznej nauki 

zawodu dla zawodów 

na poziomie 

kwalifikacji technika 

c) wypracowanie 

modelu zachęt dla 

pracodawców 

angażujących się w 

proces kształcenia 

zawodowego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kształcenia 

praktycznego 

d) ewaluacja 

wypracowanych 

rozwiązań w zakresie 

praktycznej nauki 

zawodu 

Działanie 2.15 

Kształcenie i szkolenie 

zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

maj 2017 r. Doskonalenie 

systemu egzaminów 

zawodowych we 

współpracy z 

pracodawcami, w 

10 498 000,00 zł. Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

W przypadku tego 

konkursu nie było już 

możliwości 

aktualizacji 

harmonogramu z 3-



 

się gospodarki tym:  

a. przygotowanie 

zadań 

egzaminacyjnych do 

nowych i 

zmodernizowanych 

zawodów szkolnictwa 

zawodowego, 

zgodnie z wytycznymi 

pracodawców  

b. szkolenia 

metodyczne dla 

pracodawców 

uczestniczących w 

procesie 

przygotowania i 

przeprowadzenia 

egzaminów 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

miesięcznym 

wyprzedzeniem ze 

względu na 

zatwierdzenie fiszki 

konkursu przez IZ 

PO WER 18 stycznia 

2017 r. 

http://efs.men.gov.pl/

