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PRIORYTET IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

Tryb naboru: konkursowy

Charakter konkursu: zamknięty

Projektodawcy: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych).
W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz 
mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój 
oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie 
znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz 
podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów 
wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych 
poza rolnictwem. Wszystkie powyższe instrumenty będą 
prowadzić do zmniejszenia zróżnicowań w obszarze edukacji 
pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. 
Przedmiotem konkursu są projekty pobudzające aktywność 
mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji 
i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój 
edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców 
obszarów wiejskich. 
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy 
projektów:
 tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw* ukierun-

kowanych na pobudzenie świadomości środowisk 

lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju 
edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;

 projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów 
wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych 
obszarach;

 działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze 
podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich 
w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

Kryterium dostępu (obowiązkowe):
 kryterium obszaru realizacji: projekt realizowany na terenie 

Województwa Mazowieckiego.
 kryterium okresu realizacji projektu: okres realizacji pro-

jektu nie dłuższy niż 1 rok.

Kryterium strategiczne (nieobowiązkowe): 
 kryterium dotyczące typu beneficjenta:
 priorytetowe traktowanie projektów składanych przez 

podmioty, które dotychczas nie realizowały projektów 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych

 (premia 20 pkt.)

Maksymalna kwota dotacji: 50 tys. zł 

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz 
składania wniosków jest siedziba:

MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI 
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

INFOLINIA 0 801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie 
internetowej: www.mazowia.eu
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2.01ZNAKI PROGRAMÓW formy podstawowe

Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

ZNAKI PROGRAMÓW

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

* Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać 
projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej 
(w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 
25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu 
założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach 
realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś 
sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu 
zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności 
tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania 
i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym 
oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment 
czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji 
potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. 
Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podnie- 
sienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich 
dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.


