
 

 

 

   
 

Załącznik  – Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.4. 
Typ projektu Opis typu projektu 

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 
uczniów/wychowanków 
szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/ 
wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe poprzez: 
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców; 
b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy 
z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 
c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,  
d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
uczniów 
e)doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u 
pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem 
podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego 
organizowanego dla młodocianych pracowników 
dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym 
(stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu). 
 

Doposażenie pracowni 
i warsztatów szkolnych 

 
Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i 
materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej 
kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych  
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 1). 

 
Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli kształcenia 
zawodowego, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia 
zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego  
w pkt. 1-2). 

Doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla młodzieży 

Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
młodzieży, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji 
osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie. 

Wyposażenie/doposażenie 
CKZiU lub innych 
zespołów realizujących 
zadania CKZiU 

Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne 
z zadaniami CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie 
egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami 
centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego. 

Projekt ukierunkowany na 
trwały udział kobiet w 
zatrudnieniu i rozwój ich 
kariery zawodowej. 

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w 
zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, 
zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów 
dotyczących płci na rynku pracy. Projekty oferujące wsparcie 
aktywizacyjne, w tym podnoszące kompetencje i kwalifikacje, 



 

 

sprofilowane na potrzeby kobiet, a także wszelkie działania 
edukacyjne i szkoleniowe mające na celu upowszechnienie 
godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału 
obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i 
kobietami. W przypadku, kiedy projekt nie jest skierowany 
wyłącznie do kobiet, jednak uwzględnione zostały działania 
dedykowane poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, proporcja 
uczestników ze względu na płeć ma drugorzędne znaczenie.  

Projekt realizowany w 
pełni lub częściowo przez 
partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe 

Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych 
lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców 
(rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują 
się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe. 
"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie 
w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników 
(organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja 
pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z 
własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest 
zorganizowana na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub 
lokalnym. Organizacje pozarządowe, zorientowane na działanie i 
prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel, realizują 
szereg usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom 
państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk 
oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. 

Projekt obejmujący 
administrację publiczną 
lub służby publiczne na 
szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym 

Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wsparcia w zakresie 
wzmacniania zdolności instytucji i skuteczności administracji 
publicznej/służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym 
lub lokalnym. Za służby publiczne uznaje się publiczne lub 
prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne ( w przypadku 
usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym 
lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
Wsparcie w ramach projektu powinno wpływać na lepsze i bardziej 
skuteczne funkcjonowanie instytucji, a zatem może obejmować, 
np. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników danej 
instytucji czy też wypracowanie i wdrażanie standardów 
podnoszących jakość ich pracy. 

Ponadregionalny zasięg 
terytorialny  

Ponadregionalny zasięg terytorialny występuje wtedy, gdy projekt 
jest realizowany na terenie co najmniej dwóch województw 
objętych „Strategią Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020” w 
tym obligatoryjnie województwa wielkopolskiego oraz jednego z 
pozostałych województw tj. dolnośląskiego, lubuskiego, 
opolskiego i zachodniopomorskiego  

Ponadregionalne 
partnerstwo. 

Ponadregionalne partnerstwo odnosi się do projektów 
realizowanych w partnerstwie utworzonym w celu realizacji 
projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe realizujące wspólnie 
projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie 
o partnerstwie. Natomiast partnerzy pochodzą z co najmniej 
dwóch różnych województw objętych „Strategią Rozwoju Polski 
Zachodniej do roku 2020” tj. obligatoryjnie województwa 
wielkopolskiego oraz jednego z pozostałych województw tj. 
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.  

Ponadregionalne - inne.  W sytuacji gdy w projekcie zostały założone inne niż ww. definicje 
lub kryteria dla ponadregionalności lub/i zastosowano inne 



 

 

mechanizmy wsparcia projektów powiązanych ze strategiami 
ponadregionalności, mamy do czynienia z typem projektów 
ponadregionalnych – inne. Typ ten dotyczy województw objętych 
„Strategią Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020” tj. 
wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i 
zachodniopomorskiego.  

Projekt rewitalizacyjny Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

 


