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Informacja dotycząca konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 

 

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla 

zawodów – II etap (DUZ II) 

 

W związku z planowanym wznowieniem w dniu 2 sierpnia 2021 r. naboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach rundy V konkursu nr POWR.02.15.00-

IP.02-00-001/21 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności 

dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II), Instytucja Pośrednicząca dla 

Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w ramach II rundy naboru wniosków, 

trwającej od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00 do 13 siernia 2021 r. do godz. 

12.00 wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące 

obszary: 

I. Obszar VIII (1 650 000, 33 programy) obejmujący 3 branże: 

1. branża opieki zdrowotnej (1 000 000 PLN, 20 programów) 
obejmująca 12 dziedzin: 

a) sterylizacja medyczna 
Technik sterylizacji medycznej 
b) pomoc stomatologiczna 
Asystentka stomatologiczna 
Higienistka stomatologiczna 
c) technika dentystyczna 
Technik dentystyczny 
d) opieka medyczna 
Opiekun medyczny 
e) ortoptyka 
Ortoptystka 
f) protetyka słuchu 
Protetyk słuchu 
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g) elektroradiologia 
Technik elektroradiolog 
h) technika farmaceutyczna 
Technik farmaceutyczny 
i) technika masażu 
Technik masażysta 
j) technika ortopedyczna 
Technik ortopeda 
k) terapia zajęciowa 
Terapeuta zajęciowy 
l) elektronika i informatyka medyczna 
Technik elektroniki i informatyki medycznej 

2. branża pomocy społecznej (400 000 PLN, 8 programów) obejmująca 
2 dziedziny: 

a) pomoc społeczna 
Asystent  osoby niepełnosprawnej 
Opiekun osoby starszej 
Opiekun w domu pomocy społecznej 
Opiekunka środowiskowa 
b) opieka nad dzieckiem 
Opiekunka dziecięca 

3. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (250 000 PLN, 5 
programów) obejmująca 3  dziedziny: 

a) BHP 
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
b) ochrona osób i mienia 
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 
c) pożarnictwo 
Technik pożarnictwa 

 

II. Obszar X (850 000 PLN, 17 programów) obejmujący 2 branże: 

1. branża rybacka (250 000 PLN, 5 programów) obejmująca 1 
dziedzinę: 
a) rybactwo śródlądowe 
Rybak śródlądowy 
Technik rybactwa śródlądowego 
Technik rybołówstwa morskiego 

2. branża transportu wodnego (600 000 PLN, 12 programów) 
obejmująca 6 dziedzin: 
a) budownictwo wodne 
Monter budownictwa wodnego 
Technik budownictwa wodnego  
b) budowa jachtów i łodzi 
Monter jachtów i łodzi 
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c) budowa jednostek pływających 
Monter kadłubów jednostek pływających  
Technik budowy jednostek pływających 
d) mechanika okrętowa 
Technik mechanik okrętowy 
e) żegluga morska i rybołówstwo  
Technik nawigator morski 
f) żegluga śródlądowa 
Technik żeglugi śródlądowej 

 
 

Z poważaniem, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karol Bieniek 

Zastępca Dyrektora 

/ – podpisany cyfrowo/ 


