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PRIORYTET IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

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).
Przedmiotem konkursu są projekty dostosowujące 
kwalifikacje nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu 
oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi 
kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków 
kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje 
oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie 
oświaty. 
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy 
projektów:
 studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i dos-

konalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym  
z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym 
przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu 
lub rodzaju prowadzonych zajęć);

 studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne 
formy podwyższania kwalifikacji pracowników 
placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego 
i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu;

 studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla 
nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub 
uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;

 studia podyplomowe i kursy doskonalące dla 
nauczycieli i pracowników administracji oświatowej 
w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania 
oraz monitoringu działalności oświatowej;

 programy przekwalifikowania nauczycieli szkol-
nych w związku ze zmieniającą się sytuacją 
demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia 
ustawicznego (osób dorosłych).

 

Kryterium dostępu (obowiązkowe):

 kryterium grupy docelowej: projekt skierowany do 
nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół  
i placówek oświatowych oraz kadry administracyj-
nej i zarządzającej oświatą, zatrudnionych w pla-
cówkach z terenu  Województwa Mazowieckiego.

 kryterium finansowe projektu: wnioskodawca 
zapewnia minimalny 15% wkład własny.

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


