
Ogłoszenie prasowe 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

informuje o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013  

w ramach Priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach 

 Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Ponowny nabór wniosków rozpocznie się w dniu 23 maja 2013 r. i zgodnie z Dokumentacją 

Konkursową dla konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013 będzie trwał do 31 grudnia 2013 r. lub do 

dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.  

 

Konkurs otwarty nr 2/POKL/9.1.2/2013 dotyczy następującego typu projektów: 

 
Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach 
edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań 
dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),  
w szczególności obejmujące: 

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a), 

- doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce 
lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie 
dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 
uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)(b), 

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system 
szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (c), 

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych (d), 

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-
zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej 
oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego 
rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) (e), 

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą 
skutecznością niż formy tradycyjne (f), 

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających 
się do poprawy jakości nauczania (g). 

 

Skala problemów, z jakimi borykają się szkoły prowadzące kształcenie ogólne w woj. lubelskim 

wskazuje na potrzebę głębokich, kompleksowych i trwałych zmian jakościowych na każdym etapie 

kształcenia ogólnego. Tym samym projekty stanowiące programy rozwojowe szkół prowadzących 



kształcenie ogólne są jednym z kluczowych instrumentów, który pozwoli na trwałe i kompleksowe 

zmodernizowanie oferty tych szkół oraz istotne podniesienie jakości kształcenia. Dotychczasowe 

doświadczenia z wdrażania Poddziałania 9.1.2 POKL wskazują na duże zapotrzebowanie na tego typu 

projekty. W związku z tym, że 2013 r. jest ostatnim w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 

Instytucja Pośrednicząca dąży do zakontraktowania wszystkich środków dostępnych na Poddziałanie 

9.1.2 POKL celem dofinansowania możliwie największej liczby projektów, które uzyskają pozytywny 

wynik oceny. Pozwoli to na osiągnięcie oczekiwanego efektu Poddziałania 9.1.2 POKL w woj. 

lubelskim. 

 
Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł, w tym wymagany w ramach 

konkursu wkład własny Wnioskodawcy lub Partnera w wysokości minimum 10% wartości 

projektu. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 9 000 000,00 zł (w tym rezerwa 

finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 900 000,00 zł). Instytucja 

Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów 

w ramach konkursu w szczególności w wyniku zmiany kursu walutowego. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,  ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1. 

 

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 
                                                                 

Decyduje data i godzina wpływu wniosku. 
 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt 

Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 oraz na stronie 

internetowej www.efs.lubelskie.pl. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt 

Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1, tel. 81 44 16 

843, infolinia 0 800 888 337, e-mail: efs@lubelskie.pl oraz www.efs.lubelskie.pl 

 

 

http://www.efs.lubelskie.pl/
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