
 

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok1 

Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/P

oddziałania 

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 

Oś priorytetowa II 

2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty 

Marzec 2021 
roku 

Szkolenia i doradztwo dla kadr 
edukacji włączającej. 

52 000 000,00  Instytucja 
Pośrednicząca, 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, 

Departament 
Funduszy 

Strukturalnych 

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

Konkurs dotyczy 
przeprowadzenia 
szkoleń z 
zakresu edukacji 
włączającej dla 
kadr systemu 
oświaty na 
obszarze całej 
Polski. 

                                                             
1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl). Jednocześnie  Instytucja  

Zarządzająca  informuje, że zgodnie z  art.  47   ustawy  z  dnia  11  lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  

perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu. 

 

http://efs.men.gov.pl/
file:///C:/Users/Monika_Strzyga/AppData/Local/Temp/notesBAAA25/www.power.gov.pl


Beneficjentem 
jest 
akredytowana 
placówka 
doskonalenia 
nauczycieli. 

Do 
dofinansowania 
zostanie 
wybranych 16 
projektów – po 
jednym najwyżej 
ocenionym 
projekcie w 
każdym 
województwie. 

Dostępna 
alokacja – 52 mln 
PLN w podziale 
na 16 projektów. 

2.15  Kształcenie i 

szkolenie zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Styczeń 
2021 roku 

Wdrożenie mechanizmów 

strategicznej współpracy z 

przedstawicielami partnerów 

społecznych na rzecz 

dostosowywania kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, w tym: 

b. przegląd i aktualizacja we 

współpracy z partnerami 

społecznymi podstaw 

programowych kształcenia w 

zawodach oraz innych treści 

10 050 000,00 Instytucja 
Pośrednicząca, 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, 

Departament 
Funduszy 

Strukturalnych 

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

Beneficjent 
opracuje w 
projekcie 
dodatkowe 
umiejętności 
zawodowe w 
zakresie 
wybranych 
zawodów 
szkolnictwa 
branżowego oraz 
zestawy celów 
kształcenia i 
treści nauczania 
opisanych w 

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


kształcenia i szkolenia 

zawodowego, pod względem 

uwzględnienia oczekiwań 

pracodawców w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, w tym:  

- modernizacja podstaw 

programowych kształcenia w 

zawodach we współpracy z 

partnerami społecznymi, w tym 

pracodawcami, 

- modyfikacja programów 
nauczania, planów nauczania, 
suplementów do dyplomów i 
kwalifikacji, uwzględniająca zmiany 
w podstawach programowych 
wprowadzone we współpracy z 
pracodawcami. 

formie 
oczekiwanych 
efektów 
kształcenia oraz 
kryteriów 
weryfikacji tych 
efektów w 
odniesieniu do 
tych 
umiejętności, 
wraz z 
programami ich 
nauczania. 

 


