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Cel szczegółowy działania:  

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości 
szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.  



Działanie 9.4 

   Informacje ogólne 
 
Termin składania wniosków od 25.02.2019 do 08.03.2019r.  
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie  17 680 485 PLN 
Okres realizacji od dni 24.01.2019 r. - do dnia 30.09.2022 r.  
Maksymalny poziom dofinansowania 90% 
Wkład własny beneficjenta: 10 % 
 
Limit wydatków na cross-financing: 10% alokacji EFS 
Limit wydatków na środki trwałe: 20% alokacji (w tym cross-financing) 
 
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN, 
 

 
 
 
 



PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA  

   WNIOSKÓW 

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:   

 organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,  

 organ prowadzący/szkoła prowadząca kształcenie 
zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych, 

 pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca 
osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie ze szkołą 
lub organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych) 

 



Działanie 9.4 – nowe podejście  
 
 
 

 

 

Niniejszy konkurs ukierunkowany jest na wdrożenie rozwiązań 

wspierających ścisłe powiązanie zawodowego kształcenia 

formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy. 

 

Uwaga! Z powyższym związane są specyficzne wymogi i 

ograniczenia, których nie było w pierwszych dwóch 

konkursach – stąd ograniczona będzie użyteczność rozwiązań 

pochodzących z realizowanych już projektów. 
 

 

 



 
 
 
 

 

Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą 

spełniać następujące warunki: 
 

 

 projekt musi zakładać otwarcie kształcenia w nowym zawodzie 

ewentualnie weryfikację i modernizację kształcenia w zawodzie już 

nauczanym w danej szkole, a w ramach projektu nie można finansować 

działań dotyczących innych kierunków, w tym wsparcia dla 

uczniów/nauczycieli innych kierunków (Kryt. 1), 

 

 projekt musi być realizowany w partnerstwie z przynajmniej z jednym 

potencjalnym pracodawcą lub organizacją pracodawców, którzy z racji 

prowadzonej działalności mogą być zainteresowani zatrudnieniem 

absolwentów nowoutworzonych lub zmodernizowanych kierunków 

kształcenia, zaś pracodawca/organizacja pracodawców – partner projektu 

musi objąć ten kierunek swoim patronatem (Kryt. 2).  

 

 



 
 
 
 

Partnerstwo (punkt 2.7 Regulaminu Konkursu): 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wybór partnerów dokonywany jest przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie. Informacja o realizacji projektu w partnerstwie oraz dane 

każdego z partnerów wskazywane są we wniosku o dofinansowanie. 

 

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) inicjujący projekt 

partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w 

art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego 

traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru jest obowiązany w 

szczególności do: 

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera 

z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację 

celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o 

podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

 



 
 
 
 

 

Partnerstwo: 
 

UWAGA! Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym 

projekt partnerski, po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego 

podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z 

uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem 

partnera wiodącego w tym projekcie. 
 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że 

w momencie złożenia wniosku między liderem, a jego partnerami musi być 

zawarta umowa o partnerstwie/porozumienie o partnerstwie. Powinna być 

ona zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 
 

 



Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą 

spełniać następujące warunki c.d.: 
 

 

 projekt musi zakładać powstanie lub modyfikację programów nauczania 

wypracowanych w ścisłej współpracy z partnerem (Kryt. 3),  

 

 projekt musi zakładać objęcie praktykami/stażami u pracodawcy – 

partnera zarówno nauczycieli i uczniów w minimalnym wymiarze 160 

godzin dla nauczycieli i 300 godzin dla uczniów (Kryt. 4 i 5),  

 

 projekt musi zakładać udział pracodawców – partnerów lub ich 

pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach 

nowoutworzonych/zmodyfikowanych, 

 



Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą 

spełniać następujące warunki c.d.: 
 

 projekt musi zawierać diagnozę wskazującą na zapotrzebowanie rynku 

pracy na zawody, których nauczanie szkoła zamierza otworzyć lub 

zmodernizować, a zapotrzebowanie to powinno wynikać z konkretnych 

badań, analiz, prognozy dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na 

określone zawody i wykształcenie w określonych branżach (Kryt. 1). 

 

 doposażenie szkoły może dotyczyć tylko i wyłącznie pracowni lub 

warsztatów szkolnych służących nauczaniu zawodów wskazanych w 

załączniku nr 20 do regulaminu konkursu, które wynikają z analizy 

zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody (Kryt. 6). 

 

 Wsparcie w postaci dodatkowych zajęć/kursów dla uczniów – tylko dla 

uczniów nowych/modyfikowanych kierunków, powiązane z kierunkiem 

kształcenia i wynikające z diagnozy potrzeb pracodawców (Kryt. 7) 

 

 Udział pracodawców – partnerów lub ich pracowników w egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Kryt. 8) 

 

 



Możliwość doposażenia pracowni / warsztatów  

dotyczy projektów dotyczących tworzenia/modernizacji kierunków 

kształcenia  

w następujących zawodach: 

 
Elektromechanik 

Technik automatyk 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

Elektryk 

Operator obrabiarek skrawających 

Technik odlewnik 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Pracownik pomocniczy mechanika 

Pracownik pomocniczy ślusarza 

Technik teleinformatyk 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 

Kierowca mechanik 

Elektronik 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 

Mechatronik 

Technik mechatronik 

Modelarz odlewniczy 

Operator maszyn i urządzeń hutniczych 

Ślusarz 

Technik elektronik 

Technik hutnik 



Technik informatyk 

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

Drukarz 

Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej 

Piekarz 

Wędliniarz 

Technik mechanik 

Technik mechanik lotniczy 

Mechanik precyzyjny 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Pracownik pomocniczy krawca 

Cieśla 

Murarz-tynkarz 

Stolarz 

Technik technologii drewna 

Optyk-mechanik 

Technik elektryk 

Pracownik pomocniczy stolarza 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Technik logistyk 

Technik spedytor 

Możliwość doposażenia pracowni / warsztatów  

dotyczy projektów dotyczących tworzenia/modernizacji kierunków 

kształcenia  

w następujących zawodach (cd.): 

 



 

Tworzenie w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie 
zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne 
warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów 

 

Doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli 

Podnoszenie umiejętności, 
kompetencji oraz uzyskiwanie 
kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe 

 

 

Rozwój współpracy szkół 
prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 

 

 

Obszary 
wsparcia 



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

FORMY WSPARCIA: 
 

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, musi odbywać się poprzez praktyki lub staże u 

pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się 

dana szkoła, inne formy wsparcia są opcjonalne a ich 

finansowanie jest uzasadnione o ile potrzeba realizacji wynika z 

modernizacji programu nauczania  



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

FORMY WSPARCIA c.d.: 
 

Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe może odbywać się poprzez: 

 

• praktyki zawodowe organizowane u pracodawców dla uczniów 

szkół zawodowych/branżowych I stopnia; 

• staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami; 

• dodatkowe zajęcia specjalistyczne – wyłącznie powiązane z 

kierunkiem kształcenia a uzyskane kompetencje i kwalifikacje 

odpowiadają na zdiagnozowane zapotrzebowanie pracodawcy – 

partnera projektu; 



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

FORMY WSPARCIA c.d.: 
 

Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe może odbywać się poprzez: 

 

Nowość! kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – są to 

umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się 

językami obcymi, TIK oraz kompetencje  oczekiwane przez 

pracodawców: umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, 

innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 

problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 

kontekście środowiska pracy; 



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

FORMY WSPARCIA c.d.: 
 

Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów  odbywać się może poprzez m.in.: 

 

• wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego (tylko zawody z listy) ; 

• wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół modułowego 

systemu kształcenia zawodowego; 

• wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu 

nauczania; 

 



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

FORMY WSPARCIA c.d.: 

Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.: 
• włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie; 

• tworzenie klas patronackich w szkołach; 

• współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w 

formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 

pracy; 

• opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 

• wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych 

w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

• współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami 

wyższymi  

• współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

instytucjami rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z 

edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy; 

• promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

 



Dziękuję za uwagę 
 
 
 

 

Wydział Edukacji EFS 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
35-025 Rzeszów, ul. A. Naruszewicza 11  

wup@wup-rzeszow.pl 


