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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Działanie XI.3. – Kształcenie zawodowe 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia  

zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

1.Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz ogólne w zakresie realizacji programów kształcenia 

zawodowego w formach szkolnych ukierunkowanych na poprawę jakości 

i efektywności kształcenia zawodowego, w powiązaniu z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, obejmujące:  

 

a) podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do  

zatrudnienia, w szczególności w zakresie praktycznych form nauczania oraz 

realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych 

zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych, 

 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, 

we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w 

szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli 

w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

 

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne  

zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia zawodowego, 

 

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę 

z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego 

i egzaminowania.  

 

2.Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia dorosłych w formach 

pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  

obejmujące:  

 

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami 

i rynkiem pracy w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla 

nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

 

b) modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę 

z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego 

i egzaminowania, 
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c) organizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego we współpracy 

z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe , kursy umiejętności  

zawodowych inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym 

w kształceniu zawodowym  

 

3.Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia 

zawodowego i ustawicznego w zakresie:  

 

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży,  

 

b) wsparcia realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż.  

 

4. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół 

lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

oraz ogólne obejmujące:  

 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące 

zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach,  

które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu,  

 

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPiK), zewnętrzne wsparcie 

szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych) . 

 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

91 882 621,65 PLN 

Minimalna wartość projektu to  50 000,00 PLN 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Typ operacji 1 i 4 – 91,5%  

Typ operacji 2 i 3 – 89% 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 4 grudnia 2015r. do 14 grudnia 2015r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia”  
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