Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych
planowanych w 2020 roku (aktualizacja z dnia 10.01.2020 r.)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie/ Poddziałanie

Działanie 2.8
Rozwój usług
społecznych
świadczonych w
środowisku lokalnym
Działanie 2.10
Wysoka jakość systemu
oświaty

Termin naboru

styczeń 2020 r.

Instytucja
Możliwe działania
Dodatkowe informacje
organizująca
konkurs
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Ministerstwo
Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów.
Rodziny, Pracy
przez nie usług.
Planowana alokacja: 100 000 000 zł
i Polityki
Strona www: efs.mrpips.gov.pl
Społecznej

luty 2020 r.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług
asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnościami (ASPE).

Konkurs zaplanowany do realizacji w formule grantowej.
W konkursie zostanie wybrany jeden, najwyżej oceniony
projekt. W ramach projektu beneficjent (Grantodawca)
w otwartym naborze udzieli granty na zatrudnienie
minimum 640 osób, wykonujących zadania asystentów
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Planowana alokacja: 24 471 744 zł
Strona www: http://efs.men.gov.pl/

kwiecień 2020 r.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Realizowane projekty mają dotyczyć szkoleń i doradztwa
dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry
JST) pod kątem kształtowania umiejętności
przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy.
Planowana alokacja: 20 000 000 zł
Strona www: http://efs.men.gov.pl/

listopad 2020 r.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

E-materiały do kształcenia ogólnego.

Projekty dotyczyć będą stworzenia dodatkowych emateriałów do kształcenia ogólnego zgodnie ze
wskazaniami Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek
Rozwoju Edukacji.
Planowana alokacja: 14 000 000 zł
Strona www: http://efs.men.gov.pl/
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Działanie 2.15
Kształcenie i szkolenie
zawodowe dostosowane
do potrzeb zmieniającej się
gospodarki

luty 2020 r.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

marzec 2020 r.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami
prowadzącymi kształcenie zawodowe.
Realizowane projekty mają dotyczyć opracowania:
a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu,
uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi
w jego realizacji,
b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców
z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących
kształcenie zawodowe lub szkół wyższych,
c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów
i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi
technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia
zawodowego.
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców
w organizację praktycznej nauki zawodu.
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Planowana alokacja: 19 806 747 zł
Strona www: http://efs.men.gov.pl/

Planowana alokacja: 24 000 000 zł
Strona www: http://efs.men.gov.pl/

Działanie 2.18
Wysokiej jakości usługi
administracyjne

Ogłoszenie
konkursu
I kwartał 2020 r.
Rozpoczęcie
naboru wniosków
marzec 2020 r.

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

1)
2)

3)

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób
niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz
przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania;
Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach
administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności
i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków
i rekomendacji;
Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności
w jednostkach administracji publicznej.

Planowana alokacja: 39 750 000 zł
Strona www: www.ip.mswia.gov.pl

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku będzie:
a) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne;
b) stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego;
c) organizacja pozarządowa;
d) partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);
e) przedsiębiorca;
f) szkoła wyższa;
g) jednostka naukowa.
Grupę docelową w projekcie stanowią:
a) urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie;
b) pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902
z późn. zm.).

Działanie 2.19
Usprawnienie procesów
inwestycyjnobudowlanych
i planowania
przestrzennego

I kwartał 2020

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki
Regionalnej

Zakładane wskaźniki:
1) Liczba pracowników administracji publicznej objętych wsparciem
szkoleniowym z zakresu stosowania rozwiązań uławiających
zatrudnianie osób niepełnosprawnych – 1080;
2) Liczba urzędów administracji publicznej, w których
przeprowadzono przegląd oraz wdrożono rekomendacje dot.
procedur związanych
z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności – 530;
3) Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji
publicznej objętych wsparciem szkoleniowym - 810.
Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością
przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz
projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjnobudowlanych.
Pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów
publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków
i przestrzeni publicznych.
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Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.
Planowana alokacja: 6 250 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl

III kwartał 2020

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki
Regionalnej

Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością
przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz
projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjnobudowlanych.

Szkolenia dla 3 500 osób w zakresie dostępności
przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami oraz projektowania
uniwersalnego.
Ogłoszenie konkursu jest uzależnione od przyjęcia
kryteriów przez KM PO WER.
Planowana alokacja: 5 000 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1
Innowacje społeczne

Działanie 4.2
Programy mobilności
ponadnarodowej

2 nabory: I i II
kwartał 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej

Skalowanie wybranych mikro- innowacji, wypracowanych w
konkursie pilotażowym na inkubację innowacji społecznych.

4 Nabory: I i II
kwartał 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej

Skalowanie wybranych mikro- innowacji, wypracowanych w
konkursie pilotażowym na inkubację innowacji społecznych.

II kwartał 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej

Sieciowanie podmiotów działających na rzecz zwiększenia poziomu
wykorzystania innowacji społecznych (utworzenie organizacji
parasolowej, tzw. metainkubatora).

II kwartał 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej

Skalowanie wybranych makro-innowacji.

luty 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki
Regionalnej

Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść
swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub
podjęcia zatrudnienia.
Grupę docelową projektu stanowią osoby wykonujące pracę
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub
rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi
wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem
społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny
lub pieczy zastępczej.
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Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od:
przyjęcia kryteriów wyboru projektów przez Komitet
Monitorujący.
Planowana alokacja: 2 800 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl
Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od:
przyjęcia kryteriów wyboru projektów przez Komitet
Monitorujący.
Planowana alokacja: 8 000 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl
Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od
przyjęcia kryteriów wyboru projektów przez Komitet
Monitorujący.
Planowana alokacja: 4 000 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl
Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od:
przyjęcia kryteriów wyboru projektów przez Komitet
Monitorujący.
Planowana alokacja: 60 000 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl
Planowana alokacja: 10 000 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl

maj 2020 r.

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki
Regionalnej

Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść
swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub
podjęcia zatrudnienia.
Grupę docelową stanowi kadra zarządzająca szkołami branżowymi,
doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami branżowymi oraz
przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe.
Celem mobilności jest poznanie dobrych praktyk w zakresie
organizacji kształcenia zawodowego oraz promowania oferty
edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego wśród młodzieży lub
rodziców.
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Planowana alokacja: 700 000 zł
Strona www: www.power.gov.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie/Poddziałanie

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

Termin naboru

09 grudnia 2019 r. 31 marca 2020 r.

14 listopada 2019 r. –
14 stycznia 2020 r.

07 luty 2020 r. –
1 czerwca 2020 r.

Instytucja
organizująca
konkurs

Możliwe działania

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Narodowe
Wsparcie badań
Konkurs przeznaczony dla
Centrum Badań
przemysłowych
przedsiębiorców (MŚP, duże)
i Rozwoju
i eksperymentalnych prac
oraz konsorcjów (także
rozwojowych lub
z udziałem jednostek
eksperymentalnych prac
naukowych) Ścieżka
rozwojowych realizowanych
tematyczna: URZĄDZENIA
przez przedsiębiorców
GRZEWCZE
i konsorcja
Konkurs przeznaczony dla
przedsiębiorców (MŚP, duże)
oraz konsorcjów (także
z udziałem jednostek
naukowych) Ścieżka
tematyczna: INNOWACYJNE
NAWOZY PRZYJAZNE DLA
ŚRODOWISKA
Konkurs przeznaczony dla
przedsiębiorców (MŚP, duże)
oraz konsorcjów (także
z udziałem jednostek
naukowych)

03 sierpnia 2020 r. –
14 września 2020 r.

Konkurs przeznaczony dla
przedsiębiorców (MŚP i duże)
oraz konsorcjów (także
z udziałem jednostek
naukowych)
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Dodatkowe informacje

Liderem jest wyłącznie przedsiębiorstwo.
Planowana alokacja: 200 000 000 zł
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

Liderem jest wyłącznie przedsiębiorstwo.
Planowana alokacja: 200 000 000 zł
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

Liderem jest wyłącznie przedsiębiorstwo.
Planowana alokacja: 1 200 000 000 zł
Konkurs podzielony na rundy: 2 rundy (trwające łącznie
od 7.02 do 3.04.2020 r.) skierowane tylko do dużych
przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP
i jednostek naukowych) oraz 2 rundy (trwające łącznie
od 4.04 do 1.06.2020 r.) skierowane tylko do MŚP oraz
ich konsorcjów (także z udziałem jednostek
naukowych).
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Liderem jest wyłącznie przedsiębiorstwo.
Konkurs podzielony na rundy: 1 runda (termin: 321.08.2020 r.) skierowana tylko do dużych
przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP
i jednostek naukowych) oraz 1 runda (termin: 22.0814.09.2020 r.) skierowana tylko do MŚP oraz ich
konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

14 lutego 2020 r. –
30 września 2020 r.

Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R

16 grudnia 2019 r. –
16 marca 2020 r.

Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki

30 września 2019 r. 29 stycznia 2020 r.

15 listopada 2019 r. 31 stycznia 2020 r.
03 lutego 2020 r. 06 lipca 2020 r.
Poddziałanie 4.1.4
Projekty aplikacyjne

03 lutego 2020 r. –
03 kwietnia 2020 r.
01 lipca 2020 r. –
31 lipca 2020 r.

Konkurs przeznaczony dla
MŚP posiadających certyfikat
Seal of Excellence

Liderem jest wyłącznie przedsiębiorstwo.
Planowana alokacja: 50 000 000 zł
Konkurs podzielony na rundy
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Programy sektorowe służą
GameINN
Planowana alokacja: 100 000 000 zł
realizacji dużych przedsięwzięć (regiony słabiej rozwinięte)
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych
branż/sektorów gospodarki.
Mogą służyć wyłanianiu
inteligentnych specjalizacji,
zgodnie z koncepcją
przedsiębiorczego odkrywania.
Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Narodowe
Wsparcie badań przemysłowych Wspólne Przedsięwzięcie NCBR - konsorcjum jednostek naukowych
Centrum Badań
i/lub eksperymentalnych prac
z woj. śląskim
- konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek
i Rozwoju
rozwojowych o tematyce
naukowych
określonej w programach
Planowana alokacja: 43 000 000 zł
strategicznych w ramach
Konkurs przeznaczony dla projektów z regionów
Wspólnych Przedsięwzięć,
słabiej rozwiniętych
realizowane przez konsorcja
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
jednostek naukowych lub
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR Planowana alokacja: 17 000 000 zł
konsorcjum z udziałem
z woj. lubelskim
Konkurs przeznaczony dla projektów z regionów
przedsiębiorstw i jednostek
słabiej rozwiniętych
naukowych.
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Wspólne Przedsięwzięcie INGA Planowana alokacja: 155 500 000 zł
NCBR z PGNiG S.A. oraz
Konkurs przeznaczony dla projektów z regionów
GAZ-SYSTEM S.A
słabiej rozwiniętych
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Narodowe
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe
Planowana alokacja: 150 000 000 zł
Centrum Badań
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych,
i Rozwoju
konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).
podzielony na rundy.
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych,
podzielony na rundy.
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie/ Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca konkurs

Możliwe działania

Dodatkowe informacje

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Poddziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności
energetycznej
w budynkach publicznych

Nie przewiduje się naborów w 2020 r. Szczegółowy harmonogram planowanych w roku 2020 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym znajduje się
na stronie www: http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie/ Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca
konkurs

Możliwe działania

Dodatkowe informacje

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.1
Wysoka dostępność
i jakość e – usług
publicznych
Działanie 2.3 Cyfrowa
dostępność i użyteczność
informacji sektora
publicznego.
Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie
informacji sektora
publicznego ze źródeł
administracyjnych
i zasobów nauki
Działanie 2.4
Tworzenie usług
i aplikacji
wykorzystujących
e – usługi publiczne
i informacje sektora
publicznego
Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych

Nie przewiduje się naborów w 2020 r.

Nie przewiduje się naborów w 2020 r.

IV kwartał 2019
/I kwartał 2020

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa - CPPC

IV kwartał 2019
/I kwartał 2020

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa - CPPC

Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub
rozszerzenie funkcjonalności istniejącej e – usługi (aplikacji) poprzez
wykorzystanie treści otwartych zasobów ISP.

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych.

Działanie 3.2
Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji
cyfrowej

Nie przewiduje się naborów w 2020 r.
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Strona www: http://cppc.gov.pl/
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach konkursu: 10 000 000 zł

Strona www: http://cppc.gov.pl/
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach konkursu: 100 000 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Priorytet/
Działanie/Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca
konkurs

Działanie 2.3
Wzmocnienie otoczenia
biznesu

Grudzień 2020 r.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

Poddziałanie 3.2.2
Efektywność
energetyczna
w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

Czerwiec 2020 r.

Związek ZIT
Aglomeracja
Opolska

Poddziałanie 9.1.2
Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej

Styczeń 2020 r.

Związek ZIT
Aglomeracja
Opolska

Możliwe działania

1)

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka
Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do
budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem
mechanizmów popytowych.

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna
1) Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne, w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne,
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem
do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy
projektu.
Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków
lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy.
2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania
kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania
opartego na metodzie eksperymentu,
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Dodatkowe informacje

Alokacja: 16 500 000 zł
Strona www: http://rpo.opolskie.pl/

Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji
projektu w ramach działania jest posiadanie
Planu Gospodarki Nispkoemisyjnej dla
obszaru planowanego do objęcia
wsparciem.
Maksymalna kwota dofinansowania:
1 200 000 zł
Alokacja: 4 300 000 zł
Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/

Alokacja: 6 000 000 zł
Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/

c)

kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznoprzyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy.
3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów
nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK
zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania
narzędzi TIK do nauczania,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu
zagrożeń.
4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także
podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej
zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć
uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
5) Rozwój doradztwa zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego
zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa
zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.
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Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia
zawodowego

Sierpień 2020 r.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Opolu

Poddziałanie 9.2.2
Wsparcie kształcenia
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

Luty 2020 r.

Związek ZIT
Aglomeracja
Opolska

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne
kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy),w obszarze
specjalizacji regionalnych w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań
(np. kształcenie na odległość).
1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich
otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji kompleksowych
programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy
poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego
i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów
zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy.
b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz
kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie ogólne,
c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, w tym u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i rozwojowych komptenencji kluczowych oraz umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym.
2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne
kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w obszarze
specjalizacji regionalnych w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań
(np. kształcenie na odległość).
3) Rozwój doradztwa zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego
zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno -
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Alokacja: 12 000 000 zł
Strona www: http://rpo.wupopole.praca.gov.pl

Alokacja: 7 000 000 zł
Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/

b)
c)

zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa
zawodowego w szkołach,
tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),
zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.
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Program INTERREG VA Republika Czeska - Polska
Priorytet/Działanie/
Poddziałanie

Termin naboru

Fundusz
Mikroprojektów

10 nabór:
20.02.2020 r.

Oś priorytetowa 2:
Rozwój potencjału
przyrodniczego i
kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia
oraz
Oś priorytetowa 4:
Współpraca instytucji i
społeczności

11 nabór:
25.05.2020 r.

Instytucja
organizująca
konkurs
Stowarzyszenie
Gmin Polskich
Euroregionu
Pradziad

Możliwe działania

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
Oś priorytetowa 3:
Edukacja i kwalifikacje

Informacja dot.
ewentualnego
terminu naboru
wniosków zostanie
podana w 02.2020 r.

Wspólny
Sekretariat,
Olomouc, Czechy

−
−
−

Oś Priorytetowa 2
Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych,
Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego,
Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego
udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego
dziedzictwa regionu przygranicznego,
Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne
w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych
i kulturowych,
Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Oś Priorytetowa 4
Promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru
np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych,
Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych,
Wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej,
kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej,
Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje,
Współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko –
czeskiego.
Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia,
Współpraca między instytucjami edukacyjnymi, a instytucjami na
rynku pracy,
Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.
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Dodatkowe informacje
Strona www http://www.europradziad.pl/

Strona www: http://www.cz-pl.eu/
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Informacja dot. ewentualnego terminu naboru wniosków zostanie podana w 02.2020 r.
Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76, budynek 7, pokój: 22, 23
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e-mail: fundusze@po.edu.pl
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