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Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)  

 

Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej 
 

L.P. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

1. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Województwo 
dolnośląskie 

2. VULCAN sp. z o.o. 
VULCAN kompetencji w DOLNOŚLĄSKICH 
samorządach 

3. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Województwo 
małopolskie 

4. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Województwo 
śląskie 

5. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Województwo 
lubelskie 

6. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Województwo 
świętokrzyskie. 

7. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Dobry samorząd - dobra szkoła. Wojewodztwo 
podkarpackie. 



 

 

8. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. śląskim 

9. 
Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) województwa 
wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą 
ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji 
kluczowych uczniów. 

10. 
Instytut Rozwoju i 
Innowacji Euro-Konsult 
Sp. z o.o. 

Łódzkie oświatowe kadry JST 

11. VULCAN sp. z o.o. 
VULCAN kompetencji w w WIELKOPOLSKICH 
samorządach 

12. VULCAN sp. z o.o. 
VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH 
samorządach 

13. VULCAN sp. z o.o. VULCAN kompetencji w ŚLĄSKICH samorządach 

14. 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu 

Wsparcie  kadry JST w zarządzaniu oświatą  w 
województwie wielkopolskim, ukierunkowane na 
rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów 

15. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie  kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w wojewodztwie 
kujawsko-pomorskim. 

16. 
Fundacja Polskiej 
Akademii Nauk 

Kompetentna kadra JST kluczem do 
rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów 

17. 
Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) województwa 
warmińsko-mazurskiego w zakresie zarządzania 
oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i 
kompetencji kluczowych uczniów. 



 

 

18. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. łódzkim 

19. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim 

20. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim 

21. 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim 

22. 
Rozwiązania Prawne i 
Biznesowe Sp. z o.o. 

Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz 
z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego 

23. 

Polska Fundacja 
Ośrodków 
Wspomagania 
Rozwoju 
Gospodarczego "OIC 
Poland" z siedzibą w 
Lublinie 

Program szkoleniowo-doradczy dla przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
województwa lubelskiego ukierunkowany na 
wsparcie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 
pracy 
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