
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie

DZIAŁANIE 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Wydział Edukacji EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego



SZKOLNICTWO ZAWODOWE 
DROGĄ DO SUKCESU

Termin składania wniosków 
od 31 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Kwota dofinansowania 
5 mln PLN

Maks. dofinansowanie – 90%
Min. wkład własny – 10 %
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN



dokument elektroniczny 
przesłany za 
pośrednictwem systemu LSI 
WUP dostępnego pod 
adresem: 

https://lsi.wup-
rzeszow.pl 

dokument w wersji 
papierowej 

w 2 egzemplarzach
wydrukowanych 

z systemu

LSI WUP 

Wnioski muszą być złożone w obydwu formach w terminie wskazanym przez IP w Regulaminie konkursu! 

Uwaga ! Suma kontrolna obu wersji musi być taka sama!

oraz



Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o dofinansowanie projektu

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie

podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 9, zgodnie z którym wnioskodawcą

może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

1) organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem

szkół policealnych,

2) szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych.

UWAGA!

Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie.



Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości 

szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 

szkół.

Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe i ich kadra

Uczniowie i słuchacze szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe 

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Otoczenie społeczno –gospodarcze szkół: 
pracodawcy, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy



 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,

w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

poprzez praktyki lub staże u pracodawców działających na obszarze,

na którym znajduje się dana szkoła;

 podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji

zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

poprzez:

◦ praktyki zawodowe organizowane u pracodawców dla uczniów

zasadniczych szkół zawodowych;

◦ staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego

praktycznego we współpracy z pracodawcami;

◦ dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy

z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie

wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;

Typy projektów



o tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne
warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez m.in.:

o wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego;

o wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół modułowego systemu kształcenia
zawodowego;

o wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu nauczania;

rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich
otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:

o włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie;

o tworzenie klas patronackich w szkołach;

o współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach
pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

o opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

o współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi;

o współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami rynku pracy
w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału w rynku
pracy;

opromocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.



Specyficzne kryteria dostępu:
Opis 

znaczenia 
kryterium 

Specyficzne kryteria dostępu:
Opis 

znaczenia 
kryterium 

1. Projekt zakłada otworzenie kształcenia w nowym
zawodzie/nowych zawodach i/lub weryfikację treści
kształcenia w zawodzie już nauczanym/zawodach już
nauczanych w danej szkole. Wymagane jest aby potrzeba
wsparcia i/lub weryfikacja wynikała z pogłębionej analizy
potrzeb regionalnego rynku pracy, a kształcenie w ww.
zawodach objęte było patronatem pracodawcy lub
organizacji pracodawców.

TAK/NIE 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku

Dopuszczalne jest 
wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium

2. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy
z potencjalnym pracodawcą/pracodawcami lub
organizacją pracodawców postaci formalnie
zawiązanego partnerstwa przed złożeniem wniosku
aplikacyjnego.

3. Projekt zakłada formę wsparcia w postaci opracowania
lub modyfikacji programu/ów nauczania.



Specyficzne kryteria dostępu:
Opis 

znaczenia 
kryterium 

4. Projekt zakłada formę wsparcia w postaci
doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki
zawodu poprzez praktyki lub staże u pracodawców –
partnerów.

TAK/NIE

Niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku

Dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium

5. Projekt zakłada realizację staży i praktyk wyłącznie
dla uczniów nowoutworzonych/zmodernizowanych
kierunków kształcenia u pracodawców – partnerów w
wymiarze co najmniej 300 godzin, przy czym program
praktyk lub staży powinien ściśle wynikać z programu
nauczania opracowanego dla nowo otwieranego zawodu
i/lub zweryfikowanego programu w zawodzie już
nauczanym w danej szkole.



6. Wyposażenie/doposażenie szkoły w ramach projektu
dotyczy tylko i wyłącznie pracowni lub warsztatów
szkolnych służących nauczaniu zawodu, którego
nauczanie jest wprowadzane lub którego program
nauczania jest modyfikowany w ramach projektu, zaś
konieczność inwestycji wynika z diagnozy potrzeb
przeprowadzonej wspólnie z pracodawcą - partnerem.

TAK/NIE/ 
NIE DOTYCZY 

Niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku

Dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium

7. Wsparcie w postaci dodatkowych zajęć
specjalistycznych dla uczniów (jeśli zostało w projekcie
założone) obejmuje wyłącznie uczniów
nowoutworzonych i zmodernizowanych kierunków
kształcenia oraz zajęcia/kursy są powiązane z
kierunkiem kształcenia a uzyskane kompetencje i
kwalifikacje odpowiadają na zdiagnozowane
zapotrzebowanie pracodawcy – partnera.



Opis 
znaczenia 
kryterium 

TAK/NIE 

Niespełnienie 
kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku 

Dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium

9. Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z
poniższych podmiotów:

 organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

 szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z
wyłączeniem szkół policealnych.

8. Projekt zakłada udział pracodawców – partnerów lub
ich pracowników w egzaminach potwierdzających
kwalifikacje w zawodach (nowoutworzonych i/lub
zmodyfikowanych) w charakterze egzaminatorów lub
obserwatorów.



Wskaźniki kluczowe w ramach 
Działania 9.4

Wskaźnik 
rezultatu 

bezpośredniego  
EFS

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS
szacowana wartość docelowa w ramach konkursu 10

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 

programu.
szacowana wartość docelowa w ramach konkursu 90



Wskaźnik 
produktu  

EFS

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących  kształcenie 
zawodowe objętych wsparciem w programie

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nawiązały
trwałą współpracę z otoczeniem społeczno -gospodarczym

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które podniosły
jakość procesu dydaktycznego i/lub funkcjonowania
szkoły/placówki



Beneficjenta 

obowiązują limity 

wydatków wskazane 

w odniesieniu do 

każdego zadania

w budżecie projektu w 

zatwierdzonym 

wniosku o 

dofinansowanie, przy 

czym poniesione 

wydatki nie muszą 

być zgodne ze 

szczegółowym 

budżetem projektu 

zawartym w 

zatwierdzonym 

wniosku o 

dofinansowanie. 

Instytucja będąca 

stroną umowy o 

dofinansowanie 

rozlicza beneficjenta 

ze zrealizowanych 

zadań w ramach 

projektu.

Koszty projektu 
przedstawione są 

we wniosku o 
dofinansowanie 

w formie budżetu 
zadaniowego, ze 

wskazaniem 
kosztów 

jednostkowych 
będących 

podstawą do 
oceny 

kwalifikowalnośc
i wydatków 

projektu. Budżet 
zadaniowy 

oznacza 
przedstawienie 

kosztów w 
podziale na 

zadania 
merytoryczne 

w ramach 
kosztów 

bezpośrednich 
oraz koszty 
pośrednie.

Przy rozliczaniu 

poniesionych 

wydatków nie jest 

możliwe 

przekroczenie łącznej 

kwoty wydatków 

kwalifikowalnych w 

ramach projektu, 

wynikającej z 

zatwierdzonego 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Dopuszczalne jest 

dokonywanie 

przesunięć w 

budżecie projektu 

określonym w 

zatwierdzonym na 

etapie 

podpisania umowy o 

dofinansowanie 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu (w oparciu o 

zasady określone 

przez IZ).

Szczegółowy 

budżet projektu 

jest podstawą do 

oceny 

kwalifikowalności 

i racjonalności 

wydatków, 

prawidłowości 

sporządzenia 

budżetu oraz 

efektywności 

kosztowej projektu 

w odniesieniu do 

zaplanowanych 

w projekcie 

rezultatów 

i powinien 

bezpośrednio 

wynikać z 

opisanych 

wcześniej zadań 

i ich etapów.



B

U

D

Ż

E

T

Nazwy kosztów powinny być odpowiednio ogólne, tak aby drobne zmiany, 

które pojawiają się w trakcie realizacji projektu nie wiązały się ze zmianą 

nazwy kosztów, np. zamiast pozycji „stypendium stażowe dla 324 uczniów

i 214 uczennic 3 klas Technikum w ….” Należy wprowadzić uniwersalną 

nazwę kosztu „stypendium stażowe”.

Zaleca się ujmowanie w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych 

obejmujących zakup większej liczby produktów z zastrzeżeniem, że szczegółowa 

kalkulacja wydatków wchodzących w skład tej pozycji znajdzie się w uzasadnieniu 
wydatków pod budżetem projektu. W szczególności dotyczy zakupów 
wyposażenia warsztatów/pracowni kształcenia zawodowego np.: 
wyposażenie pracowni ……”  (podać nazwę pracowni)

Wydatki objęte limitami np. na środki trwałe lub na cross-financing należy ująć 

w dwóch lub trzech pozycjach  np. „wyposażenie pracowni ….”, „wyposażenie 

pracowni …. (środki trwałe)”, „wyposażenie pracowni …. (cross-financing)”. Tego 

typu zbiorcze pozycje powinny w szczególności dotyczyć wydatków, które 

|z dużym prawdopodobieństwem będą realizowane przez jednego 

wykonawcę/dostawcę, opłacanych później w ramach jednej faktury co znacząco 

ułatwi rozliczenie wydatków we wnioskach o płatność.

Koszty wynagrodzeń personelu, jeżeli w zadaniu przewidziano kilka różnych 

rodzajów zajęć, a stawka na wynagrodzenia wszystkich prowadzących jest 

taka sama, to należy ująć wynagrodzenie w jednej pozycji i nie ma potrzeby 

dzielenia wynagrodzeń na poszczególne rodzaje zajęć. Liczba godzin 

przypisana do konkretnych zajęć powinna w takiej sytuacji wynikać nie

z budżetu ale ze szczegółowego opisu zadania.



Zasada równości szans i niedyskryminacji

Projekt powinien zawierać analizę uwzględniającą
sytuację mężczyzn i kobiet na danym obszarze oraz
ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki
przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do
planowania działań i doboru instrumentów,
adekwatnych do zidentyfikowanych problemów. Ocena
zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn odbywać będzie się na podstawie narzędzia
jakim jest standard minimum.

WAŻNE
Ocenie podlegają w szczególności mechanizmy zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (działania 
informacyjne, rekrutacja, zadania itd). 
Ocenie podlega spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju.



 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty 
uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego;

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 
elektronicznej na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020;

 Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 
o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;

Dokumenty  i wytyczne



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. płk L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

tel. 17 74 32 828, 17 74 32 841,
17 85 09 287, 17 85 09 292

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

