
  

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2018 rok1 

(wersja 27.04.2018 r.) 

 

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

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 

Maj 2018 r. Wsparcie tworzenia sieci 

szkół ćwiczeń, w tym: 

a) przygotowanie szkół 

do prowadzenia 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli w ramach 

szkół ćwiczeń, 

b) przygotowanie 

programów 

doskonalenia 

43 127 908,80 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

Konkurs podzielony 

na obszary – 

województwa. Do 

dofinansowanie 

zostaną wybrane 32 

projekty, po dwa 

najlepsze w każdym 

województwie, 

określonym jako 

obszar. 
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zawodowego 

nauczycieli, 

c) szkolenia dla trenerów 

szkół ćwiczeń z 

zakresu metod i form 

pracy dydaktycznej, 

d) doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 

w ramach szkół 

ćwiczeń z zakresu: 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

niezbędnych do 

poruszania się po 

rynku pracy (ICT, 

matematyczno-

przyrodniczych, języki 

obce), nauczania 

eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

(kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz 

metod 

zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

Działanie 2.10 

Wysoka jakość 
systemu oświaty 

Kwiecień 2018 r. Szkolenie i doradztwo 

dla kadry kierowniczej 

systemu oświaty (w tym 

kadry JST) pod kątem 

kształtowania 

20 773 900,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Konkurs podzielony 

na obszary – 

województwa. Do 

dofinansowanie 

zostanie wybranych 
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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 

(DYREKTORZY). 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

5 projektów, po 

jednym najlepszym w 

każdym 

województwie, 

określonym jako 

obszar:  

a) Dolnośląskie, 

b) Lubuskie, 

c) Małopolskie, 

d) Opolskie, 

e) Wielkopolskie. 

Grupa docelowa 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy szkół 

oraz osoby pełniące 

inne funkcje 

kierownicze. 

Konkurs ogłoszony 

pierwotnie w 2017 

roku. Powtarzany w 

roku 2018 ze 

względu na  wybór 

do dofinansowania 

11 projektów, które 

obejmą swoim 

wsparciem kadrę 

kierowniczą z 11 
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województw. W 

związku z tym, 

zaplanowano kolejną 

edycję, która 

umożliwi wybranie 

projektów 

obejmujących swoim 

wsparciem 

pozostałych 5 

województw. 

Działanie 2.10 

Wysoka jakość 
systemu oświaty 

Kwiecień 2018 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 

eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

uczniów (kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod 

9 396 800,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

Konkurs podzielony 

na obszary – 

województwa. Do 

dofinansowanie 

zostanie wybranych 

7 projektów, po 

jednym najlepszym w 

każdym 

województwie, 

określonym jako 

obszar: 

a) Dolnośląskie, 

b) Lubuskie, 

c) Mazowieckie, 

d) Opolskie, 

e) Świętokrzyskie, 
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zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia 

(JST). 

f) Warmińsko-

mazurskie, 

g) 

Zachodniopomorskie. 

Grupa docelowa 

przedstawiciele 

jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Konkurs ogłoszony 

pierwotnie w 2017 

roku. Powtarzany w 

roku 2018 ze 

względu na  wybór 

do dofinansowania 9 

projektów, które 

obejmą swoim 

wsparciem kadrę 

kierowniczą z 9 

województw. W 

związku z tym, 

zaplanowano kolejną 

edycję, która 

umożliwi wybranie 

projektów 

obejmujących swoim 

wsparciem 

pozostałych 7 

województw. 
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Działanie 2.10 

Wysoka jakość 
systemu oświaty 

Lipiec 2018 r. Tworzenie e-

podręczników i 

rozwijanie e-materiałów 

dydaktycznych 

towarzyszących 

istniejącym e-

podręcznikom. 

70 875 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

Opracowanie 10125 

e-materiałów (do 

kształcenia w 

zakresie 

rozszerzonym dla 

szkół 

ponadpodstawowych 

kończących się 

egzaminem 

maturalnym)   dla 

nauczycieli i uczniów 

do poszczególnych 

obszarów 

tematycznych: 

1. E-materiały 

dydaktyczne do 

fizyki. 

2. E-materiały 

dydaktyczne do 

chemii. 

3. E-materiały 

dydaktyczne do 

biologii. 

4. E-materiały 

dydaktyczne do 

geografii. 



7 

 

5. E-materiały 

dydaktyczne do j. 

polskiego. 

6. E-materiały 

dydaktyczne do 

historii. 

7. E-materiały 

dydaktyczne do 

filozofii. 

8. E-materiały 

dydaktyczne do 

wiedzy o 

społeczeństwie. 

9. E-materiały 

dydaktyczne do 

matematyki. 

10. E-materiały 

dydaktyczne do 

informatyki. 

Konkurs pierwotnie 

ogłoszony w 2017 

roku został 

anulowany ze 

względu na 

konieczność 
dostosowania 

założeń ww. 



8 

 

konkursu do zmian 

planowanych do 

wprowadzenia w 

rozporządzeniu 

Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie 

podstawy 

programowej 

kształcenia ogólnego 

dla czteroletniego 

liceum 

ogólnokształcącego, 

pięcioletniego 

technikum oraz 

branżowej szkoły II 

stopnia 

Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia 

się przez całe życie 

Sierpień 2018 r. Zwiększenie oferty 

pozaszkolnych form 

kształcenia i uczenia się 

dorosłych, w tym:  

a. opracowanie 

modelowych programów 

kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, 

b. opracowanie 

modelowych programów 

kursów umiejętności 

zawodowych,  

3 070 500,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

Konkurs obejmuje 

opracowanie 

modelowych 

programów 

nauczania dla 

kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych 

(KKZ) zawierających 

programy nauczania 

dla kursów 

umiejętności 

zawodowych (KUZ) 

do realizacji w formie 

stacjonarnej. 
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c. opracowanie 

przykładowych 

programów kursów 

kompetencji ogólnych, 

d. opracowanie 

kursów multimedialnych 

umożliwiających 

prowadzenie części 

teoretycznej kursów dla 

osób dorosłych z 

wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na 

odległość. 

Realizacja konkursu 

uzależniona jest od 

przyjęcia projektu 

przepisów prawnych 

przez Ministra 

właściwego ds. 

oświaty i 

wychowania, które 

warunkują 

prawidłową realizację 

projektów. 

Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia 

się przez całe życie 

Czerwiec 2018 r. Przygotowanie kadry 

doradców edukacyjno-

zawodowych do 

wdrożenia 

wypracowanych 

rozwiązań, w tym: 

a. opracowanie narzędzi 

i instrumentów 

diagnozowania lokalnego 

rynku pracy i rynku 

kwalifikacji dla doradców 

edukacyjno-

zawodowych, 

uwzględniających 

współpracę i wymianę 

doświadczeń z 

24 579 150,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

Konkurs zakłada 

przeszkolenie w 

ramach minimum 20 

godzinnego 

szkolenia osób 

realizujących zadania 

z zakresu doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego w 

szkołach i 

placówkach systemu 

oświaty w grupach 

warsztatowych 

(maksymalnie 22 

osobowych) z 

zakresu programów 

realizacji doradztwa 



10 

 

instytucjami rynku pracy, 

w tym publicznymi 

służbami zatrudnienia, 

b. przygotowanie 

programów 

szkoleniowych, w tym e-

learningowych dla 

doradców edukacyjno-

zawodowych (w związku 

z uruchomieniem 

nowych instrumentów i 

narzędzi związanych z 

gromadzeniem i 

udostępnianiem 

informacji o możliwych 

do uzyskania 

kwalifikacjach), 

c. przygotowanie kadry 

trenerów, którzy będą 

prowadzili szkolenia dla 

osób realizujących 

zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach 

i placówkach, 

d. przygotowanie kadry 

osób realizujących 

zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego i 

scenariuszy 

wypracowanych w 

ramach projektu 

pozakonkursowego 

pn. „Efektywne 

doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe dla dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych”. 
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zawodowego w szkołach 

i placówkach systemu 

oświaty do stosowania 

nowych rozwiązań 

organizacyjno-prawnych 

w pracy z uczniami i 

dorosłymi, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

rozwiązań 

zintegrowanego systemu 

kwalifikacji 

Działanie 2.15 

Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Listopad 2018 r. Wdrożenie 

mechanizmów 

strategicznej współpracy 

z przedstawicielami 

partnerów społecznych 

na rzecz 

dostosowywania 

kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. 

34 650 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

Beneficjent 

zaproponuje a 

następnie opracuje 

programy nauczania 

dla specjalności 

wyodrębnionych w 

zawodach. Programy 

będą stanowiły 

uzupełnienie treści 

kształcenia ujętych w 

podstawie 

programowej 

kształcenia w 

zawodach dla 

danego zawodu o 

umiejętności 

specjalistyczne 

zwiększające szanse 
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absolwentów na 

zatrudnienie. 

Realizacja konkursu 

uzależniona jest od 

przyjęcia projektu 

przepisów prawnych 

przez Ministra 

właściwego ds. 

oświaty i 

wychowania, które 

warunkują 

prawidłową realizację 

projektów. 

Działanie 2.15 

Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Kwiecień 2018 r. Przygotowanie 

rozwiązań w zakresie 

angażowania 

pracodawców w 

organizację praktycznej 

nauki zawodu, w tym:  

a) opracowanie ram 

jakości staży i praktyk 

dla uczniów 

realizujących kształcenie 

praktyczne w 

przedsiębiorstwach, z 

uwzględnieniem 

europejskich ram staży 

zawodowych  

17 231 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

 

. 
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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 

się gospodarki 

Czerwiec 2018 r. Wypracowanie i 

upowszechnienie 

przykładowych 

rozwiązań w zakresie 

współpracy szkół 

zawodowych z 

wyższymi, w tym: 

a) przykładowego 

programu nauczania dla 

danego zawodu, 

27 621 000,00 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

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

Konkurs obejmuje 

wypracowanie 

przykładowego 

programu nauczania 

dla danego zawodu, 

uwzględniającego 

współpracę szkół 

prowadzących 

kształcenie 

zawodowe z 
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uwzględniającego 

współpracę szkół 

zawodowych z wyższymi 

w jego realizacji 

b) przykładowej 

organizacji zajęć dla 

uczniów przez 

wykładowców z 

wykorzystaniem bazy 

dydaktycznej szkół 

prowadzących 

kształcenie zawodowe 

lub szkół wyższych 

c) propozycji działań 

mających na celu 

zapoznawanie uczniów i 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego z nowymi 

technikami/technologiami 

stosowanymi w danej 

branży/zawodzie 

d) przykładowych form 

doskonalenia nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

 uczelniami w jego 

realizacji w różnych 

wariantach tej 

współpracy. Program 

obejmować będzie 

następujące warianty 

współpracy: 

 identyfikację i 

uszczegółowienie 

efektów kształcenia z 

podstawy 

programowej 

kształcenia w danym 

zawodzie, możliwych 

do realizacji w 

pełnym cyklu 

kształcenia w danym 

zawodzie, w ramach 

współpracy szkół 

prowadzących 

kształcenie w danym 

zawodzie z 

uczelniami, 

 program 

realizacji specjalizacji 

w danym zawodzie 

opracowany we 

współpracy z 

pracodawcą 
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właściwym dla tego 

zawodu.  


