
IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. 

 

W ramach konkursu Wnioskodawcy zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości 

dofinansowania powyżej 100 tys. EURO. 

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE 

aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej tj.:  

− podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze edukacji i/lub  

− podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi 
edukacji i/lub  

− podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze edukacji i/lub 

− podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z 
prowadzenia działalności w obszarze edukacji. 

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie 

w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. 

Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu 

partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres nie krótszy niż  

6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Z informacji uzyskanej z IOK (WUP w Opolu) Politechnika Opolska kwalifikuje się jako Wnioskodawca                                          

w przedmiotowym konkursie. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU – TYPY PROJEKTÓW: 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego                             

w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020: 

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 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych 

kompetencji 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 

społeczno-gospodarczym. 

2. 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, 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego. 

 

GRUPA DOCELOWA WSPARCIA: 

1) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz z grup defaworyzowanych; 

2) Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, szkoły i placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie zawodowe (jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, to ze wsparcia mogą korzystać: a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również 
klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich 
uczniowie i nauczyciele; b) w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego 
technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele); 

3) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w 
poddziałaniu 9.2.1; 

4) Młodociani pracownicy; 
5) Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, opiekunowie praktyk zawodowych i instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu; 
6) Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe;  
7) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie ogólne. 
 

KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W KONKURSIE: 

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego wynosi łącznie: 21 176 471,00 PLN z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na 

podstawie Algorytmu przeliczania środków. 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – RAMY CZASOWE: 

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest data rozpoczęcia okresu realizacji projektu wskazana we wniosku 

o dofinansowanie jednak nie wcześniej niż 01.05.2020 r. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy/decyzji 

o dofinansowanie, o ile odnoszą się do okresu realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod 

warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie do momentu podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie wnioskodawca 

ponosi wydatki na własne ryzyko. 

Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest wskazana w umowie/decyzji o dofinansowanie. 

IOK dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym                                                   

w umowie/decyzji o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu oraz 

zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.   

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (jeśli dotyczy): 85% 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki ue + 

ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 

instytucję) (jeśli dotyczy): 90  %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu: 5% 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 10% 

DOPUSZCZALNY POZIOM CROSS – FINANCINGU: 10% wydatków projektu.  

 

 

 



DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW 

KWALIFIKOWALNYCH: 

1) W przypadku typu projektów 1: wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu.  

2) W przypadku typu projektów 3: wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10%  wydatków projektu. 

 
TERMIN I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.12.2019 r. – 16.12.2019 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: 

− elektronicznej oraz 

− papierowej. 

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o 

dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na 

stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w ww. terminie. Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym 

egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30. 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=37081  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

mgr Agnieszka Nawrocka 

Biuro Projektów Europejskich 
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