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Ogólne informacje o konkursie



Podstawowe informacje na temat konkursu

Numer konkursu:

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób 
pełniących funkcje kierownicze w szkole
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi: 67 546 700,00 PLN

Alokacja została podzielona na poszczególne 16 województw zgodnie z 
poniższym schematem: 

• Dolnośląskie: maksymalna wartość projektu: 4 695 800,00 PLN dla 
minimum 480 uczestników,

• Kujawsko-pomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 617 800,00 PLN 
dla minimum 368 uczestników,

• Lubelskie: maksymalna wartość projektu: 4 233 800,00 PLN dla 
minimum 432 uczestników,

• Lubuskie: maksymalna wartość projektu: 1 846 600,00 PLN dla 
minimum 176 uczestników,
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

• Łódzkie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 
416 uczestników,

• Małopolskie: maksymalna wartość projektu: 6 406 700,00 PLN dla 
minimum 688 uczestników,

• Mazowieckie: maksymalna wartość projektu: 8 763 700,00 PLN dla 
minimum 944 uczestników,

• Opolskie: maksymalna wartość projektu: 2 007 300,00 PLN dla 
minimum 192 uczestników,

• Podkarpackie: maksymalna wartość projektu: 4 387 800,00 PLN dla 
minimum 448 uczestników,

• Podlaskie: maksymalna wartość projektu: 2 231 700,00 PLN dla 
minimum 224 uczestników,
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

• Pomorskie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla 
minimum 416 uczestników,

• Śląskie: maksymalna wartość projektu: 7 143 300,00 PLN dla minimum 
768 uczestników,

• Świętokrzyskie: maksymalna wartość projektu: 2 539 700,00 PLN dla 
minimum 256 uczestników,

• Warmińsko-mazurskie: maksymalna wartość projektu: 2 693 700,00 
PLN dla minimum 272 uczestników,

• Wielkopolskie: maksymalna wartość projektu: 5 817 500,00 PLN dla 
minimum 624 uczestników,

• Zachodniopomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 001 700,00 PLN 
dla minimum 304 uczestników.
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

Każdy projekt obejmuje swoim zasięgiem tylko jedno
województwo.

Liczba osób objętych wsparciem w ramach jednego
województwa została określona proporcjonalnie do
liczby szkół i placówek oświatowych funkcjonujących
na ich obszarze. Taki rozkład grupy docelowej pozwoli
na proporcjonalne wsparcie dyrektorów,
wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje
kierownicze w szkole w zależności od liczby
podmiotów tego typu na danym obszarze.
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

• Maksymalny poziom dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%.

• W ramach konkursu konieczne jest wniesienie
wkładu własnego w wysokości minimum 3%
kosztów ogółem projektu.
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Cel PO WER

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu
wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania
eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.



Cel konkursu

Celem konkursu jest objęcie szkoleniami 7008
dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób
pełniących funkcje kierownicze w szkole.

Konkurs organizowany jest w oparciu o rezultaty
wypracowane w projekcie pozakonkursowym
pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia
i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

Działanie to będzie miało wpływ na poprawę
funkcjonowania systemu wspomagania szkół.



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą 
ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.:

• Ministerstwo Edukacji Narodowej

• Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 
1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju 
Edukacji)

• Instytut Badań Edukacyjnych

• Centrum Informatyczne Edukacji

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
10



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

• organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych

• samorząd gospodarczy i zawodowy

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

• przedsiębiorcy

• pracodawcy

• placówki doskonalenia nauczycieli

• szkoły wyższe.
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

Beneficjentem projektu może być jest podmiot publiczny lub
niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane
doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla
przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co
najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej
wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3
wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

(kryterium nr 1 weryfikowane na etapie oceny merytorycznej)

Niespełnienie powyższego kryterium dostępu będzie
skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny
merytorycznej.



Projekt realizowany w partnerstwie

Obligatoryjna jest realizacja projektów w partnerstwie z
podmiotem, którego zadania statutowe są związane z
kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli
zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada
2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

W przypadku dodatkowych partnerów nie istnieją formalne
ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego
partnera - może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana
w sposób spełniający wymogi, o których mowa w ww. art. 33
ustawy wdrożeniowej.

Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany
we wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych
w pkt. 4.5 Instrukcji (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).



Grupa docelowa

Grupą docelową dla projektu mogą być wyłącznie
dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne osoby pełniące
funkcje kierownicze w szkole, przy czym z jednej
szkoły w projekcie może wziąć udział tylko jedna
osoba, z czego min. 50% pracujących w szkołach
funkcjonujących na terenie gmin wiejskich i
wiejsko-miejskich.

(Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej znajdują się w
rozdziale 4.4. Regulaminu konkursu)



Wskaźnik produktu (określony w PO WER)

Liczba przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie określonym w programie -

wartość docelowa w ramach konkursu – 7008

Definicja wskaźnika:

Osoby objęte wsparciem to dyrektorzy i wicedyrektorzy - osoby pełniące 
tę funkcję lub przygotowujące się do jej pełnienia, a także  i  inne  osoby  
pełniące funkcje kierownicze w szkole. Pod pojęciem „inne osoby pełniące 
funkcje kierownicze w szkole” IOK rozumie kierowników zespołów 
przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych.



Wskaźnik produktu (określony w PO WER) cd.
Wsparcie obejmuje szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty (dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek) 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 eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia.

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu zakładający realizację celów 
konkursu w danym województwie powinien zakładać realizację wartości 
docelowej wskaźnika produktu określonej w kryterium dostępu nr 1 
weryfikowanym na etapie oceny formalnej. Należy podkreślić, że z jednej 
szkoły w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba.

Wskaźnik produktu jest wskaźnikiem PO WER i został ujęty w Ramie 
wykonania Osi priorytetowej II, co oznacza, że do końca 2018 r. należy 
zrealizować jego określoną wartość, tj. 3 526.



Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu)

Liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu
wspomagania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS - wartość
docelowa w ramach konkursu -7008

Definicja wskaźnika: 

Wskaźnik rezultatu obejmuje szkoły i placówki, które w wyniku podjętej 
interwencji objęte zostały procesowym wspomaganiem (od diagnozy, 
poprzez określanie celów o rozwoju, planowaniu działań, ich wdrażania, do 
podsumowania całego procesu). 



Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu) 
c.d.

Udzielane wspomaganie powinno być realizowane zgodnie z przepisami:
rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591); rozporządzenia MEN
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199); rozporządzenia MEN
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369) oraz przy
wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas cyklu szkoleń w zakresie
kompetencji kluczowych uczniów.

Przeprowadzenie wspomagania szkół/placówek nie może być
finansowane ze środków PO WER.



UWAGA
Wspomaganie nie może być realizowane w szkołach/przedszkolach/placówkach, 
które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów 
pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 
2.10 PO WER dotyczących:

• szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i 
organów prowadzących oraz trenerów,

• wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń,

• szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) 
pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie 
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Projekty realizowane w powyższych typach operacji przyczyniają się do realizacji 
wskaźnika rezultatu PO WER Odsetek szkół korzystających z kompleksowego 

modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS. W związku z powyższym, 
wsparcie nie może być kierowane do szkół, które uczestniczyły lub uczestniczą w 
innym projekcie realizowanym w ww. typach operacji PO WER. Taka sytuacja 
stwarza zagrożenie podwójnego finansowania, a także uniemożliwia osiągnięcie 
wskaźnika rezultatu określonego w PO WER.



Wskaźniki kluczowe produktu (określone w 
WLWK 2014-2020 – EFS)

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

• Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych.

• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne.

Wyżej wymienione wskaźniki należy uwzględnić we wniosku nawet
jeśli nie dotyczą bezpośrednio działań przewidzianych do realizacji
w ramach projektu, wówczas należy przypisać
im wartość „0”.



Przyjmowanie wniosków

Termin naboru wniosków:

31 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r.

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i 
po terminie zamknięcia konkursu będą odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 
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Przyjmowanie wniosków

Wnioski należy złożyć:

• Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na
obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do
regulaminu), wyłącznie w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków
Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl).

• Wnioski złożone w innej formie odrzucane będą na
etapie oceny formalnej.
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Dziękuję za uwagę

Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

tel. 022 34 74 881

fax 022 34 74 883

www.efs.men.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl


