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Aktualnie prowadzone są nabory:

 06.01.03-IZ.00-02-168/16- Inwestycje w infrastrukturę społeczną- ZIT AJ
Nabór prowadzony od 30.11.2016 do 07.02.2017. Przedmiotem konkursu jest następujący typ
projektów: 6.1.3 A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury
społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej
i deinstytucjonalizacji usług, 6.1.3 B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa,
rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku.

 06.03.03-IZ.00-02-171/16-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- ZIT AJ
Nabór prowadzony od 15.11.2016 do 22.02.2017. Przedmiotem konkursu są następujące typy
projektów: 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących
zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski
lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych)– w celu przywrócenia lub nadania im
nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,
6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko
przebudowa albo modernizacja dróg).

 09.01.03-IP.02-02-207/16- Aktywna integracja- ZIT AJ
Nabór prowadzony od 27.01.2017 do 15.02.2017. Niniejszy konkurs dotyczy naboru projektów
składanych w ramach: drugiego typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społecznozawodowej i/lub typu operacji 9.1.C., tj.:
1) wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych
przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej
(CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i
zawodowej: a) w istniejących CIS lub KIS; b) poprzez utworzenie nowych CIS lub KIS.
i/lub
2) wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 10.02.03-IZ.00-02-222/17-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AJ
Nabór prowadzony od 06.02.2017 do 28.02.2017. W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór
na następujące typy projektów: 10.2.A, 10.2.B, 10.2.C, 10.2.D, 10.2.F, 10.2.G, 10.2.H. Wsparcie będzie
dotyczyć m.in.: kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcia nauki języków obcych,
nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności,
pracy zespołowej; realizacji programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości; szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

 10.04.03-IZ.00-02-228/17- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy- ZIT AJ
Nabór ogłoszony zostanie w dniu 01.02.2017. Wnioski można składać w terminie 06.03.201720.03.2017. W ramach niniejszego konkursu ogłoszony będzie nabór na następujące typy projektów:
10.4.A, 10.4.B, 10.4.C, 10.4.D, 10.4.E, 10.4.G, 10.4.H. Wsparcie można otrzymać m.in. na organizację
praktycznych form nauczania (staże, praktyki zawodowe); uruchamianie i dostosowywanie kształcenia
i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku; szkolenia, doradztwo
oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).
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