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Treść prezentacji: 

1. Ogólne informacje na temat konkursu.  

2. Grupy docelowe 

3. Typy projektów 

4. Kryteria dostępu  

5. Kryteria strategiczne   

 



Konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2. (A.1) 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych 

• Termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 

2013 r.  

• Planowana alokacja: 15 mln zł.  

• Typ konkursu: OTWARTY 
 



Konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2. (A.1) 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych 

• Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z 
wyłączeniem osób fizycznych  

• Grupy docelowe: projekt jest skierowany do 
grup docelowych z obszaru województwa 
podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na 
obszarze województwa podkarpackiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa podkarpackiego 



Kryteria dostępu  

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z 

obszaru województwa podkarpackiego (w 

przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 

zamieszkują one na obszarze województwa 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa 

podkarpackiego). 



Kryteria dostępu 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a 
planowany termin zakończenia realizacji projektu nie 
wykracza poza 30 czerwca 2015 r. 

 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy 
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie województwa 
podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 
kadrą projektu. 



Kryteria dostępu 

4. Projekt zakłada realizację programów rozwojowych 
wyłącznie w szkołach/szkole i/lub placówkach 
oświatowych zlokalizowanych na obszarach gmin 
wiejskich, części wiejskiej gmin miejsko – wiejskich 
(leżącej poza miastem) i miast do 25 tys. mieszkańców 
(warunek nie dotyczy szkół specjalnych). 

5. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie te szkoły i 
placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne, 
które nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach 

Poddziałania 9.1.2 PO KL (dotyczy również wsparcia w 
ramach poprzednich rund konkursu otwartego). 
Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w 
ramach indywidualizacji nauczania klas I-III. 



Kryteria dostępu 
6. Wartość wsparcia w przeliczeniu na 1 szkołę/placówkę 

objętą wsparciem nie przekracza 200 000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł). 

 

7. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w 
wysokości od 12% do 15% wartości projektu, 
pochodzący z budżetu organu prowadzącego 
szkoły/placówki, której program rozwojowy realizowany 
jest w ramach projektu (kryterium dotyczy wszystkich 

• szkół/placówek otrzymujących wsparcie w ramach 
projektu), wniesiony bezpośrednio przez 
Wnioskodawcę, jeżeli jest nim organ prowadzący lub – 
w przypadku, gdy Wnioskodawcą nie jest organ 
prowadzący – wkład wnoszony jest przez partnera, 
którym musi być organ prowadzący. 



Kryteria dostępu 

8. W przypadku obejmowania wsparciem szkół 

ponadpodstawowych – projekt przewiduje ujęcie w 

ramach programu rozwojowego szkoły usługi 

poradnictwa oraz doradztwa edukacyjno skierowane do 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(element 1.5 formy wsparcia). 



Kryteria strategiczne 

1. Projekt kierowany do szkół i placówek, które do 

momentu złożenia wniosku w ramach POKL otrzymały 

wsparcie z funduszy wspólnotowych innych niż EFS (w 

tym poprzez wykorzystanie zakupionego w ramach 

innych projektów sprzętu techno-dydaktycznego oraz 

ICT). Dotyczy to realizacji rozpoczęcia wsparcia lub 

zaplanowania projektu do realizacji w ramach innych 

programów operacyjnych w regionie przez 

umieszczenie na liście projektów indywidualnych lub 

przyjętych do dofinansowania w ramach procedury 

konkursowej (10 pkt). 

 



Kryteria strategiczne 

2. Projekt obejmujący wsparciem szkoły specjalne, 

prowadzące kształcenie ogólne lub kierowany wyłącznie 

do uczniów niepełnosprawnych lub do szkoły/placówki 

oświatowej prowadzącej kształcenie ogóle w związku z 

rozwiązywaniem problemów uczniów 

niepełnosprawnych (10 pkt). 

3. Projekt zakłada realizację programu rozwojowego 

szkoły/placówki oświatowej z wykorzystaniem ICT w 

procesie kształcenia (10 pkt). 

 



Kryteria strategiczne 

4. W przypadku szkół ponadpodstawowych projekt zakłada 

zaangażowanie Szkolnego Ośrodka Kariery (tworzonego 

w ramach projektu lub funkcjonującego już w szkole) w 

realizację działań z zakresu doradztwa i poradnictwa 

zawodowego w okresie trwania projektu oraz przez 

okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu 

(10 pkt). 



Konkurs w ramach Poddziałania 9.5 (A.1) 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich  

• Termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 

2013 r.  

• Planowana alokacja: 3 mln zł.  

• Typ konkursu: ZAMKNIĘTY 



Typy projektów  

1. Oddolne inicjatywy lokalnej obejmujące: 

1.1. działania o charakterze szkoleniowym, doradczym 
oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności 
mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 
kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich,  

1.2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i 
współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe 
życie na obszarach wiejskich. 



Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa podkarpackiego (w przypadku osób 

fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na 

obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 

obszarze województwa podkarpackiego). 

 



Kryteria dostępu 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy, a 

planowany termin zakończenia realizacji projektu nie 

wykracza poza 30 czerwca 2015 r. 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy 

inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa 

podkarpackiego. 

 

 



Kryteria dostępu 

4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 

5. Wartość projektu wynosi co najmniej  

 30 000,00 zł. 

6. Projekt realizowany na poziomie maksymalnie 1 gminy. 



Kryteria strategiczne 

1. Projekt kierowany wyłącznie do osób 

niepełnosprawnych lub do społeczności lokalnej w 

zakresie problematyki osób niepełnosprawnych  

 (10 pkt). 

 

2.  Projekt kierowany wyłącznie do osób w wieku od 50 

roku życia (z zastrzeżeniem obejmowania wsparciem 

osób w wieku aktywności zawodowej) (10 pkt). 



Kryteria strategiczne 

3. Projekt komplementarny z inwestycjami 

współfinansowanymi ze środków wspólnotowych (w tym 

poprzez wykorzystanie zakupionego w ramach innych 

projektów sprzętu techno-dydaktycznego oraz ICT)  

 (5 pkt). 

 

4.  Projekt realizowany na terenie gmin, gdzie dotychczas 

nie była finansowana inicjatywa oddolna w ramach 

Działania 9.5 POKL (15 pkt). 



Projekty współpracy ponadnarodowej  

E 1.1 

• Nr Działania/Poddziałania 9.1.2 

• Termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2013 r.  

• Planowana alokacja: 3 mln zł.  

• Typ konkursu: ZAMKNIĘTY 

• Wyodrębnione projekty współpracy 

ponadnarodowej- TAK 

 



Forma/y działań  

1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w 

innym kraju. 

2. Wypracowywanie nowych rozwiązań. 



Typ/Typy projektów 

1. 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 podstawowych3), w 

szczególności obejmujące: 

 

 



Typ/Typy projektów 

1.1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz 
specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia 

 

1.2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla 
uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych 
przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem 

 z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczni ów z 
obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, 
programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym) 

 



Typ/Typy projektów 

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

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

 



Typ/Typy projektów 

1.5. 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) 

1.6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i 
oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż 
formy tradycyjne 

1.7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego 
zarządzania placówką oświatową przyczyniających się 
do poprawy jakości nauczania 

 

 



Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa podkarpackiego. 

2. Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie 

wykracza poza 30 czerwca 2015 r. 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu na terenie województwa 

podkarpackiego. 

4. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w 

wysokości od 12% do 15% wartości projektu. 

 

 



Kryteria strategiczne 
1. Projekt kierowany do szkół i placówek, które do 

momentu złożenia wniosku w ramach POKL otrzymały 
wsparcie z funduszy wspólnotowych innych niż EFS (w 
tym poprzez wykorzystanie zakupionego w ramach 
innych projektów sprzętu techno-dydaktycznego oraz 
ICT) (10 pkt). 

 

2.  Projekt obejmujący wsparciem szkoły specjalne, 
prowadzące kształcenia ogólne (10 pkt). 

 

3.  Projekt kierowany wyłącznie do uczniów 
niepełnosprawnych lub do szkoły/placówki oświatowej 
prowadzącej kształcenie ogóle w związku z 
rozwiązywaniem problemów uczniów 
niepełnosprawnych. Kryterium nie dotyczy szkół 
specjalnych (20 pkt). 


