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PRIORYTET IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych
Tryb naboru: konkursowy
Charakter konkursu: otwarty
Projektodawcy: jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę 
oświatową, które spełnią kryteria określone w dokumentacji 
konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 
211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
Przedmiotem konkursu są projekty służące wzmocnieniu 
atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej instytucji 
systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych 
ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz 
wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:
 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych pro-

wadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie 
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz pod-
noszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności 
obejmujące:
–  dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

–  doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla 
uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych 
przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem  
z systemu oświaty (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów 
wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, 
przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym);

–  programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują  
się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimna- 
zjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszcza-
jący system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego 
etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;

–  dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla  
uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

–  rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z po-
radnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, infor-
mowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru  
danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego 
kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regio-
nalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);

– wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania 
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;

– wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania 
placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości 
nauczania.

Kryterium dostępu (obowiązkowe):
 typu beneficjenta: beneficjentem może być tylko organ 

prowadzący daną placówkę oświatową
 obszaru realizacji projektu: projekt realizowany na terenie 

województwa mazowieckiego
Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe):
 obszaru realizacji projektu: projekty realizowane głównie na 

obszarach wiejskich
 formy realizacji: projekty zapewniające działania towarzyszące 

np.: zapewnienie posiłku dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
pozalekcyjne, opieka w drodze do domu.

Minimalna wartość projektu: 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

N
AR

O
D

O
W

A 
ST

RA
TE

G
IA

 S
PÓ

JN
O

ŚC
I –

 K
SI

ĘG
A 

ID
EN

TY
FI

KA
CJ

I W
IZ

UA
LN

EJ
 2

00
7

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

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (PO KL) Człowiek - najlepsza inwestycja


