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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ 
 

- WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ! 
 

 

 



 

 

 

OGŁOSZONE NABORY: 
RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18  

w ramach Poddziałania 7.2.3- Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ 

Dla kogo: 

 

1)jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2)jednostki organizacyjne jst; 3)organy prowadzące 
szkoły, w tym organizacje pozarządowe; 4)specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. 

 

Na co: 

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 7.2: 

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć 

matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę  lub adaptację (w tym także 

zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych. 

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza 

matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych. 

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz 

tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem 

wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. 

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu. 

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów. 

Termin składania wniosków: 

Od 27 sierpnia 2018 do 15 listopada 2018 

Dokumentacja konkursowa: 

na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl 

Alokacja: 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 951 713 euro, tj. 4 152 419 zł 



 

 

 

 

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

w ramach Poddziałania 10.4.3- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny 

Dla kogo: 

 

Wnioski mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w 
rozumieniu ustawy Prawo oświatowe lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, pracodawcy, przedsiębiorcy lub 
organizacje pracodawców. 
 
Gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową, pracodawca, przedsiębiorca lub organizacja pracodawców, 
projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą 
kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.  

Na co: 

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 10.4: 

10.4.A Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe. 

10.4.B Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone 

zapotrzebowanie rynku. 

10.3.C Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i przedmiotów 

rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. 

10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych 

poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek. 

10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych 

ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby 

regionalnego i lokalnego rynku pracy. 

10.4.G Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże 

nauczycieli w przedsiębiorstwach). 

10.4.H Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 



 

 

 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych 

i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod 

eksperymentu naukowego w edukacji i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz stosowania metod oraz 

form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy. 

Termin składania wniosków: 

Od 24 września 2018 do 15 października 2018 

Dokumentacja konkursowa: 

Na stronie www.rpo.dolnyslask.pl 

Alokacja: 

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs horyzontalny  wynosi: wynosi: 8 000 000 EUR tj. 34 218 400 PLN 

 
PLANOWANE NABORY: 

Nabór w ramach Poddziałania 10.1.3- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – ZIT AJ 

Dla kogo: 

Beneficjentami mogą być: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jst;  

 organizacje pozarządowe;  

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;  

 przedsiębiorcy. 

Na co: 

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w 

istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz 

uruchomienie nowych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego. 



 

 

 

PLANOWANE SZKOLENIA: 

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach Poddziałania 10.1.3 

Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 24.10.2018r. (środa) w godzinach 10:30-14:30 

Zgłoszenia i informacje dotyczące spotkania informacyjnego 

Przyjmujemy pod numerem tel. 75 754 6249 lub e-mailem: hziubrak@jeleniagora.pl 

 

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie 

edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. 

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w szczególności w zakresie  współpracy nauczycieli z rodzicami, w 

tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Termin składania wniosków: 

Od 30 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 

Dokumentacja konkursowa: 

Dostępna od dnia 10.10.2018r. na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl 

Alokacja: 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 501 827 euro, tj. 6 424 666 zł 


