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Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2014 w ramach Poddziałania 9.1.2 -  Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do tworzenia warunków równych szans 
edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób 
napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i 
zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Wybrane typy 
projektów wpływają również na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) 
ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia. 

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów: 

1. Programy rozwojowe1 szkół i placówek2 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)3 (1), 
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); 

                                                           
1
 Programy rozwojowe szkół i placówek realizowane w Poddziałaniu 9.1.2 spełniają łącznie następujące cechy: 

1. kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej 
szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów); 
2. kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub 
trwałego rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych); 
3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; 
4. działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w 
Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w 
projekcie; 
5. zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa. 
2
 Placówki w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

j.t. z poźn. zm.) 
3
 Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2012 r. Nr. 0, poz. 977) 
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 wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 

przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (g). 

2. Staże zawodowe4 realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne (2). 

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: 

 szkół oraz placówek w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty (instytucje i kadra 

pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych5) i ich organy 
prowadzące; 

 uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie 

oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); 

 osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty. 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to 10 000 000,00 zł 

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się następujące kryteria strategiczne: 

 Projekt obejmuje wsparciem uczniów niepełnosprawnych i/lub uczniów wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy posiadających orzeczenie z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i/lub uczniów zdolnych – waga 20 punktów – dotyczy 1 i 2 

typu projektów 

 Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i/lub projekt jest komplementarny ze zrealizowanymi bądź będącymi w realizacji 

inwestycjami finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz 
Społeczny – waga 10 punktów – dotyczy 1 typu projektów 

 Projekt w całości obejmuje wsparciem szkoły ponadgimnazjalne kształcenia ogólnego z terenu 
województwa opolskiego. – waga 10 punktów – dotyczy 1 i 2 typu projektów 

 

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: 

                                                           
4
 W ramach Poddziałania 9.1.2 możliwa jest organizacja staży u pracodawców, mających na celu wyposażeniu uczniów  

w praktyczne umiejętności. Staże powinny uwzględniać następujące zasady: 
- Okres realizacji stażu wynosi co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formie wsparcia. 
- Za udział w stażu uczniowie mogą otrzymywać stypendium stażowe, w wysokości nie większej niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
- Katalog wydatków może uwzględniać koszty związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży 
roboczej, wyposażenia miejsca pracy stażysty, szkolenia BHP stażysty itp.) (w łącznej wysokości nie przekraczającej 3 000 zł 
w przeliczeniu na 1 osobę odbywającą staż. 
- Do zadań opiekuna stażysty należy w szczególności: diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty (we współpracy  
z nauczycielem), określenie celu i programu staży (we współpracy z nauczycielem), zapoznanie uczniów z programem stażu, 
nadzór nad realizacja stażu oraz sporządzenie dokumentu potwierdzającego odbycie stażu 
- Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy powinno uwzględniać jedną z opcji: 

 refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym 
delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500 zł 

 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego 
standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą), ale nie więcej niż 
500 zł 

- Dokument potwierdzający odbycie stażu powinien zawierać co najmniej: okres stażu, cel i program stażu, opis zadań 
wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu oraz ocenę stażysty dokonaną 
przez opiekuna. 
5
 Zgodnie z art. 3 pkt 15) ustawy o systemie oświaty poprzez szkoły dla dorosłych należy rozumieć szkoły, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy o systemie oświaty, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do 
których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do 
szkoły. 
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1) Kryteria wyboru grupy docelowej: 

- Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku 
osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa opolskiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego) - dotyczy 1 i 2 typu projektów. 

 Projekt skierowany jest do szkół / placówek oświatowych prowadzących 

kształcenie ogólne gimnazjalne oraz kształcenie ogólne ponadgimnazjalne – dotyczy 1 i 2 

typu projektów. 

2) Kryterium dotyczące siedziby biura projektu:  

- Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa opolskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą 

projektu - dotyczy 1 i 2 typu projektów. 
 

3) Kryterium liczby wniosków projektowych złożonych w konkursie przez Wnioskodawcę: 

- Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu - dotyczy 1 i 2 typu projektów. 
 

4) Kryterium realizacji projektu: 

- Projekt zapewnia realizację co najmniej trzech elementów programu rozwojowego, w tym 
obligatoryjnie elementu programu pod nazwą: 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. Działania w ramach poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego realizowane są przez istniejące bądź nowopowstałe w ramach projektu 

Szkolne Ośrodki Kariery  bądź inne analogiczne formy. W przypadku zespołu szkół 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej trzech elementów programu 
rozwojowego w każdej szkole/placówce wchodzącej w jego skład - dotyczy 1 typu projektów. 

 
5) Kryterium wysokości wkładu własnego: 

- Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% 
ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu – dotyczy 1 i 2 typu projektów. 

 
UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną odrzucone i nie będą 

podlegały korektom i uzupełnieniom.  Spełnianie powyższego kryterium dostępu weryfikowane jest na 

etapie oceny formalnej. 
 

UWAGA!!! Co do zasady data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 30 czerwca 
2015r. Zatwierdzenie do realizacji projektu z dłuższym okresem realizacji może nastąpić wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Poddziałania 9.1.2 będzie prowadzony do 

21.03.2014r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 
Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane 

do godziny 12.00. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. 

 
 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest  na stronie:  

http://www.pokl.opole.pl/3529/konkurs_zamkniety_nr_1pokl9122014_w_ramach_poddzialania_91
2_priorytet_ix_po_kl.html 

 
 

Opracowanie  
Anna Kluger 

Biuro Funduszy Strukturalnych 
Dział Współpracy i Rozwoju 
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