
 

  

 
Konkurs nr 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 

 

Errata do listy wniosków skierowanych do oceny formalnej 

Lp Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

1 Uniwersytet Jagielloński Szkoła kompetencji - województwo dolnośląskie 

2 Uniwersytet Jagielloński Szkoła kompetencji - województwo opolskie 

3 Uniwersytet Jagielloński Szkoła kompetencji -  województwo śląskie 

4 Uniwersytet Jagielloński Szkoła kompetencji - województwo małopolskie 

5 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty w woj. łódzkim 

6 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty w woj. pomorskim 

7 Towarzystwo Amicus 
Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie 
województwa podlaskiego 

8 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty w woj. lubelskim  

9 Fundacja eSzkoła Nowoczesne przywództwo edukacyjne/Wielkopolska 



 

 

10 
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym 
funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i 
przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w 
zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu 
kompetencji kluczowych uczniów poprzez system 
placówek doskonalenia nauczycieli 

11 
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym 
funkcje kierownicze w śląskich szkołach i przedszkolach 
wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie 
przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez system placówek 
doskonalenia nauczycieli 

12 
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym 
funkcje kierownicze w lubuskich szkołach i 
przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w 
zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu 
kompetencji kluczowych uczniów poprzez system 
placówek doskonalenia nauczycieli 

13 
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym 
funkcje kierownicze w warmińsko-mazurskich szkołach 
i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w 
zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu 
kompetencji kluczowych uczniów poprzez system 
placówek doskonalenia nauczycieli 

14 
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym 
funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i 
przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w 
zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu 
kompetencji kluczowych uczniów poprzez system 
placówek doskonalenia nauczycieli 

15 
Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 
oświaty w woj. kujawsko-pomorskim 

16 
MDDP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Akademia Biznesu sp. k. 

Efektywna szkoła - wsparcie kadry zarządzającej 
placówek oświatowych  
z województwa lubelskiego 



 

 

17 
Forum Rozwoju 
Regionalnego Polska 
Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów skierowany do kadr 
zarządzających placówek oświatowych w 
województwie POMORSKIM. 

18 
Forum Rozwoju 
Regionalnego Polska 
Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów skierowany do kadr 
zarządzających placówek oświatowych w 
województwie  
WARMIŃSKO-MAZURSKIM. 

19 
Forum Rozwoju 
Regionalnego Polska 
Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów skierowanych do kadr 
zarządzających placówek oświatowych w 
województwie PODLASKIM. 

20 
Forum Rozwoju 
Regionalnego Polska 
Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów skierowany do kadr 
zarządzających placówek oświatowych w 
województwie  
KUJAWSKO-POMORSKIM. 

21 
MDDP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Akademia Biznesu sp. k. 

Program wsparcia placówek oświatowych  
z województwa podkarpackiego 

22 

Miejski Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w 
Białymstoku /Miasto 
Białystok 

Kompetentny zarząd kluczem do sukcesu 
 - Podlaskie 

 
 
 

 
 


