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FUNDUSZE DLA EDUKACJI

 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.  

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych) - kwota przeznaczona to 

 31.614.000,00 pln 



KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

• organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której 
realizowany będzie projekt 

• inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie 
edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem 
prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie 
projekt.



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE?

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w 
zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

• kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa 
zawodowego;  

• Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym wsparcie ucznia młodszego;  

• wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki;



NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE?

• podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów 
w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek 
systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania 
przedmiotowego;  

• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego 
tytułu zagrożeń;  

• programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę 
programowania.



KRYTERIA
Wkład własny 5 % 

Interwencja EFS przewidziana w obszarze kształcenia ogólnego może 
zostać skierowana wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty, 
które osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu. 

Realizacja zaplanowanego wsparcia jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 
placówek systemu oświaty 



DIAGNOZA
Realizacja zaplanowanego wsparcia jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 
placówek systemu oświaty. 

Diagnoza ta powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 
szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz 
zatwierdzona przez organ prowadzący zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danej jednostce. 



DODATKOWE KRYTERIA 

• Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w ramach krótkich form 
doskonalenia zawodowego.    + 5 pkt.  

• Projekt obejmuje wsparciem rodziców uczniów szkół/placówek 
systemu oświaty. + 5 pkt. 

• Projekt jest komplementarny z interwencją w ramach priorytetu 
9b (wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich) RPO WiM 
2014-2020. + 3 pkt. 

• Wnioskodawca podejmie działania służące poprawie kompetencji 
zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. + 3 pkt.



FUNDUSZE DLA EDUKACJI
Wszystkie bieżące informacje dotyczące  

aktualnych konkursów można znaleźć na stronie:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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