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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 Informacje udzielane są: 
 

  bezpośrednio w siedzibach PIFE; 

 

  drogą telefoniczną; 

 

  za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

 

  pocztą tradycyjną; 

 

  podczas organizowanych przedsięwzięć informacyjnych. 
 

 

 



Lokalizacja punktów 
Lokalny Punkt 
Informacyjny  
Funduszy 
Europejskich  
w Busku-Zdroju 

ul. Mickiewicza 15 
(pokój nr 5) 
Tel:  41 378 12 06 
Tel:  41 370 97 17 
 
Godziny pracy: 
pn.:         7.30-17.30 
wt. - pt.: 7.30-15.30  

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

Główny Punkt 
Informacyjny  
Funduszy Europejskich  
w Kielcach 
 
uL. Św. Leonarda 1 
Tel: 41 343 22 95 
Tel: 41 340 30 25 
Infolinia: 0 800 800 440 
Godziny pracy: 
pn.:         8.00-18.00 
wt. - pt.: 8.00 -16.00 

Lokalny Punkt 
Informacyjny  
Funduszy 
Europejskich  
w Sandomierzu 
ul. Mickiewicza 34 
(pokój nr 2) 
Tel: 15 832 33 54 
Tel: 15 864 20 74 
 
Godziny pracy: 
pn.:         7.30-17.30 
wt. - pt.: 7.30-15.30 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

Możliwości dofinansowania szkół zawodowych 



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 

11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH 

OŚ 1. Innowacje i nauka  

OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka  

OŚ 3. Efektywna i zielona energia  

OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe   

OŚ 5. Nowoczesne komunikacja  

OŚ 6. Rozwój miast  

OŚ 7. Sprawne usługi publiczne 

EFRR 

OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  
OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

OŚ 10. Otwarty rynek pracy 

OŚ 11. Pomoc techniczna 

EFS 



Beneficjenci: 

• Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa 
świętokrzyskiego, 

• szkoły, 

• przedszkola,   

• centra kształcenia ustawicznego, 

• centra kształcenia praktycznego, 

• ośrodki i centra egzaminacyjne, 

•  ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

• centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
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OŚ 7. Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
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Na realizację poddziałania przeznaczono 12 000 000 zł  

Nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2018 r. 



Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu zostanie określony w aktualnej 

dokumentacji konkursowej będzie on jednak 

nieprzekraczający 85%  
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1. budowy* (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy*  

i modernizacji* istniejącej infrastruktury szkolnej w tym 

infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej 

uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą 

wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół. 

 

2. wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych  

i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą 

wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół, 

 

3. infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem 

wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w województwie, lub innych dokumentach 

strategicznych 11 

W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące: 



 

 poprzez modernizację należy rozumieć 

odtworzenie lub ulepszenie stanu pierwotnego, 

 

 poprzez budowę należy rozumieć budowę obiektu 

od podstaw, 

 

 poprzez rozbudowę należy rozumieć dobudowanie 

do istniejącego obiektu/ obiektów nowej 

infrastruktury. 
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INWESTYCJE INFRASTRUKTUTALNE  

 

- adaptacja/modernizacja istniejącej infrastruktury,  

 

- uwzględnienie tendencji demograficznych względem 
wspieranej infrastruktury,  

 

- budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko  
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja 
istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub 
nieopłacalna (priorytetowo wsparciem zostaną objęte 
projekty z zakresu szkolnictwa zawodowego oraz 
przedszkoli) 
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Wnioskodawca winien wykazać, że projekt 

ubiegający się o dofinansowane z  EFRR będzie 

realizowany w ścisłym związku z działaniami 

podejmowanymi w ramach EFS.  

 

Minimum stanowi uzyskanie przez projekt 

komplementarny akceptacji EFS na etapie oceny 

formalnej, co w przypadku projektów przyszłych 

będzie weryfikowane najpóźniej przed 

zakończeniem oceny merytorycznej na II etapie 

konkursu.  
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Ważna informacja   



WYJAŚNIENIE KOMUNIKATÓW 

 

Dotyczy: wyjaśnienia „wnioskodawca może 
złożyć 1 projekt” w ramach konkursu 

 

Nie dopuszcza się sytuacji, w której 

wnioskodawca złoży jeden projekt obejmujący 

ten sam zakres rzeczowy projektu w dwóch 

różnych konkursach. 
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Dotyczy: upoważnienia wydanego przez organ 
prowadzący daną placówkę oświatową 

 

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 

informuje, iż dopuszcza wydanie przez organ prowadzący 

daną placówkę oświatową upoważnienia dotyczącego 

prowadzenia w jego imieniu wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektu.  

 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż upoważnienie to 

nie jest równoznaczne ze zmianą wnioskodawcy, którym 

nadal pozostaje organ prowadzący, dla którego 

obowiązuje limit złożenia 1 wniosku na konkurs. 
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Dotyczy: Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół 

 

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 

informuje, iż Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół/ 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkolnictwa 

Zawodowego/lub też inny równoważny dokument 

strategiczny powinien być przygotowany przez 

organ prowadzący daną jednostkę oświatową i 

zatwierdzony przez właściwy organ (np. Radę 

Miasta, Radę Powiatu itp.). 
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Poddziałanie 8.5.1  Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU 

Beneficjenci: 

• szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy 

prowadzące; 

 

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, 

ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące; 

 

• szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące; 

 

• pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie; 

 

• jednostki samorządu terytorialnego; 

 

• osoby prawne; 

 

• partnerzy społeczno – gospodarczy; 

 



Grupa docelowa 

• uczniowie szkół/placówek kształcenia zawodowego,  
(w tym specjalnego),  

• nauczyciele kształcenia zawodowego,  

• instruktorzy praktycznej nauki zawodu,  

• słuchacze szkół/placówek kształcenia zawodowego,  

• szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe,  

• placówki kształcenia ustawicznego,  

• placówki kształcenia praktycznego,  

• pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,  

• partnerzy społeczno – gospodarczy,  
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Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, 
poprzez:  

1. Realizację staży i praktyk zawodowych;  

2. Realizację dualnego podejście do kształcenia i szkolenia; 

3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  

4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego  
(oparta na współpracy różnych instytucji);  

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego  
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (wsparcie uzupełniające);  

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania; 

7. Zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;  

8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu (wsparcie uzupełniające );  

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego  
i ustawicznego. 
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W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące: 



 
Realizacja staży i praktyk  

 
• Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin 
w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w 
ww. formach wsparcia.  

 

• Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium 
jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 
godzin.  

 

• Na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego jest zawierana pisemna umowa pomiędzy 
stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej 
lub stażu zawodowego.  
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Obowiązki Podmiotu przyjmującego 
praktykanta/stażystę 

• zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta  
lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze; 

 

• szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla 
pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 
zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku; 

 

• sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu 
( max. 6 praktykantów/stażystów na jednego opiekuna); 

 

• monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez 
praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji założeń i celów 
edukacji zawodowej. 
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Koszty przeznaczone na praktykanta 

Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może 

uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, 

koszty zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji 

materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub 

stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł 

brutto na 1 osobę. 

 

Wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy 

średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie 

świętokrzyskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych 

GUS.  
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Doposażenie szkół i placówek kształcenia 
zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne wyłącznie jako część projektów 

wspierających kształcenie zawodowe.   

 

 

W przypadku realizacji typu operacji dotyczącego 
doposażenia szkół lub placówek kształcenia 

zawodowego w nowoczesny sprzęt  
i materiały dydaktyczne – maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych wynosi 20% 

wydatków kwalifikowalnych (włączając cross-financing). 
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• realizację projektów edukacyjnych;  

 

• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;  

 

• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów;  

 

• wdrożenie nowych form i programów nauczania;  

 

• tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych;  

 

• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla 
uczniów; 
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Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub 
słuchaczy może obejmować: 



• kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące  
w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem; 

 

• praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia 
społeczno-gospodarczego;  

 

• studia podyplomowe (branżowe, specjalistyczne);  

 

• budowanie lub moderowanie sieci współpracy  
i samokształcenia;  
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Zakres udzielanego wsparcia dla nauczycieli może 
dotyczyć: 
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Na realizację poddziałania przeznaczono 29 500 000 zł  

Nabór wniosków planowany jest: 

 

I i II kwartał 2018 r.  

 

Marzec 2018 – dla OSI 

 

Kwiecień 2018 - wszyscy 
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Dziękuję za uwagę 
 

Departament Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
www.rpo-swietokrzyskie.pl 

 
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu 
Pomoc Techniczna 2014-2020. 


