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INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 8. Edukacja województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 
Konkurs/Nabór 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Telefon 61  626 73 00 Faks  61 626 73 01 

E-mail defs.sekretariat@umww.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 
Instytucji Zarządzającej 
do kontaktów 
roboczych 

Milena Matysek 
tel. 61 626 73 66 
e-mail: milena.matysek@umww.pl 

 
  



KARTA DZIAŁANIA 8.1 

 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana. 
 
Cele szczegółowe poddziałania: 
1) Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata; 
2) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji 
przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach; 
3) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty. 
 
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna- projekty konkursowe. 
Priorytet inwestycyjny 10i. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 54 669 636,59 PLN – Podpisano 162 umowy o dofinansowanie 

BP – 0 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby): 
– 6 808 – 109 % wartości docelowej wg podpisanych umów; 
– 6 148 – 99% wartości docelowej wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.): 
– 5 485 – 63% wartości docelowej wg podpisanych umów; 
– 5 079 – 58% wartości docelowej wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby): 
– 418 – 59 % wartości docelowej wg podpisanych umów; 
– 404 – 57% wartości docelowej wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 

 
Cele szczegółowe poddziałania: 
1. Podniesienie wiedzy lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w 
edukacji, w tym o specjalnych potrzebach; 
2. Podniesienie wiedzy lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty. 

 
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 



Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 73 219 683,34 PLN - podpisano 152 umowy o dofinansowanie 

BP –  7 880 372,83 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie (osoby):  
– 51 625 (87% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 52 011 (87% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – specyficzny (osoby): 
– 10 259 (89% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 11 139 (97% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby):  
– 4 738 (54% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 4 628 (53% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.):  
– 414 (94% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 370 (84% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania: 
1) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w 
edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach;  
2) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/ pedagogów systemu oświaty. 
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – 
projekt pozakonkursowy. 
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 89 907 899,98 PLN – Podjęto 1 uchwałę 

BP –10 577 400,00 PLN   

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie: 
– 11 680 (234% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 4 275 (86% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (osoby): 
– 4 940 (604% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 2941 (360 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby): 
– 4 940 (604% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 2941 (360 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.): 
– 600 (146% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 317 (77 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 



Cel szczegółowy poddziałania: 
1) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w 
edukacji, w tym o specjalnych potrzebach;  
2) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty. 
 
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 17 143 708,57 PLN – podpisano 9  umów o dofinansowanie 

BP – 1 971 389,23 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w programie: 
– 5 475 (365 % wartości docelowej) wg podpisanej umowy; 
– 7 134 (462 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – specyficzny (osoby):  
– 1 638 (1 489% wartości docelowej) wg podpisanej umowy; 
– 618 (562 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby): 
– 678 (178% wartości docelowej) wg podpisanej umowy; 
– 987 (259% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 
(szt.): 
– 131 (164% wartości docelowej) wg podpisanej umowy; 
– 96 (120% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

  



 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Podniesienie kompetencji osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych. 
 
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie. 
Priorytet inwestycyjny 10iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 
życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup 
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 
roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

 
  

KARTA DZIAŁANIA 8.2 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 75 921 299,41 PLN PLN – Podpisano 121  umów o 
dofinansowanie 

BP – 4 393 924,17  PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
(osoby): 
– 27 133 (149% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 19 044 (104% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o 
płatność. 
 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby): 
– 17 660 (156 % wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 11 970 (106 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o 
płatność. 
 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby):  
– 31 991 (175% wartości docelowej) – wg podpisanych umów; 
– 19 620 (108% wartości docelowej) – w zatwierdzonych wnioskach  
o płatność. 



KARTA DZIAŁANIA 8.3 

 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i 
placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. 
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 58 827 155,66  PLN – Podpisano 70 umów o dofinansowanie  

BP – 3 155 060,35 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów wg 
stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie (osoby): 
– 874 (3 237% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 378 (1 400 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących  
w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby):  
– 6 014 (91% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 3 472 (53% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie  
w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
(szt.): 
– 123 (134% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 77 (84 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego objęte wsparciem w programie (szt): 
– 9 (39% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 7 (30 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w programie (osoby): 
– 0 (0% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 0 (0% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w proces kształcenia dualnego: 
– 5 (11% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 0 (0% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 

 

  



Projekty, których realizacja będzie kontynuowana. 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób 
dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata. 
 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. 
Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy. 
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS –39 356 781,83 PLN – Podpisano 35 umów o dofinansowanie  

BP – 2 266 869,21 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
w programie (osoby): 
– 12 831 (188% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 5 581 (82% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o 
płatność. 

 
 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół  
i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. 
Poddziałanie 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb 
pozakonkursowy. 
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 57 617 409,03PLN – podjęto 2 uchwały 

BP – 3 389 259,36 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Wartości wskaźników zaplanowane do realizacji w ramach realizowanego projektu: 
 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie (osoby):  
– 371 (100% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 63 (17% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 



Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących a w 
stażach i praktykach u pracodawcy (osoby): 
– 8 000 (100% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 4 692 (59% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
(szt.): 
– 50 (100% wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 32 ( 64% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.): 
– 4 (100 % wartości docelowej) wg podjętej uchwały; 
– 4 (100% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i 
placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. 
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 
MOF Poznania. 
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS – 13 277 478,10 PLN – podpisano 6 umów o dofinansowanie  

BP – 722 302,99 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie (osoby):  
– 200 (290% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 150 (217% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy (osoby): 
– 1 379 (126% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 253 (23% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt 
i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.):  
– 31 (124% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 13 (52% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.): 
– 3 (150% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 
(osoby): 
– 1 188 (101% wartości docelowej) wg podpisanych umów; 
– 637  (54 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 



Projekty, których realizacja będzie kontynuowana  
 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i 
placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. 
Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO. 
Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

EFS –14 284 110,53 PLN – podpisano 14 umów o dofinansowanie 

BP – 827 183,49 PLN  

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 30.04.2020 r.) 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 
– 737 (131% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 530 (94% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie (osoby):  
– 246 (745% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 123  (373 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy (osoby): 
– 1 187 (124% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 410 (43% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.): 
– 25 (208% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 20  (167 % wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.): 
– 5 (250% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 5 (250% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 

 


