
 

  

 
 
 

Lista projektów, które w ramach konkursu 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  

uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania 

(dotyczy ośmiu obszarów) 
 

L.P. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Wartość projektu 
(zł) 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Wybrany do 
dofinansowania 

Województwo mazowieckie 

1. 

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 

8 643 195,00 118,5 TAK 

Województwo dolnośląskie 

1. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Szkoła kompetencji - województwo 
dolnośląskie 

4 375 031,00 126,5 TAK 

Województwo opolskie 



 

 

1. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Szkoła kompetencji - województwo 
opolskie 

1 838 607,35 123 TAK 

Województwo śląskie 

1. 
Uniwersytet 
Jagielloński 

 
 

Szkoła kompetencji -  
województwo śląskie 

 

6 723 438,47 126,5 TAK 

2. 

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 

7 142 779,60 115,5 NIE 

     

Województwo pomorskie 

1. 

Forum Rozwoju 
Regionalnego 

Polska Wschodnia 

 
Kompleksowy program rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów 

skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w 

województwie POMORSKIM. 
 
 

3 936 785,80 132,5 TAK 

2. 

Fundacja Rozwoju 

Demokracji 

Lokalnej 

 

 

 

Szkolenia i doradztwo dla kadry 

kierowniczej systemu oświaty w 

woj. pomorskim 

 

 

4 016 266,90 115 NIE 

Województwo warmińsko - mazurskie 



 

 

1. 

Forum Rozwoju 
Regionalnego 

Polska Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów 

skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w 

województwie WARMIŃSKO-
MAZURSKIM 

2 584 679,05 132,5 TAK 

2. 

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 

 

2 693 661,10 118 NIE 

Województwo kujawsko - pomorskie 

1. 

 

Forum Rozwoju 
Regionalnego 

Polska Wschodnia 

Kompleksowy program rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów 

skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w 

województwie KUJAWSKO-
POMORSKIM. 

3 484 532,20  132,5 TAK 

2. 

Fundacja Rozwoju 

Demokracji 

Lokalnej 

Szkolenia i doradztwo dla kadry 

kierowniczej systemu oświaty w 

woj. kujawsko-pomorskim 

3 553 976,10 116 NIE 

Województwo zachodniopomorskie 

1. 

 

Forum Rozwoju 
Regionalnego 

Polska Wschodnia
  

Kompleksowy program rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów 

skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w 

województwie 
ZACHODNIOPOMORSKIM. 

2 884 630,10 134 TAK 

 
 

 


