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Poddzia anie 9. 1.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia
konkursu
Otwarty
Zamkni ty
X

I kw.

1. Tworzenie przedszkoli (w tym równie
przedszkolnego) na obszarach i w

II kw.

X

III
kw.

IV kw.

uruchamianie innych form wychowania

rodowiskach o niskim stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej (w szczególno ci na obszarach wiejskich).
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

2. Wsparcie istniej cych przedszkoli (w tym równie
wychowania przedszkolnego) przyczyniaj ce si

funkcjonuj cych innych form

do zwi kszonego uczestnictwa dzieci

w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego

zagro onych

likwidacj ,

wyd

enie

godziny

pracy

przedszkoli,

uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.
3. Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promuj cych edukacj przedszkoln .
Strona 1 z 1

1. Grup

docelow

Kryteria dost pu
w projekcie stanowi : dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego z terenu województwa mazowieckiego.
Badania

mi dzynarodowe

edukacja

przedszkolna

znaczenie

dla

kszta cenia.
Uzasadnienie:

pokazuj ,

e

ma

ogromne

perspektywy

dalszego

Wsparciem

w

ramach

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

WAGA

8 pkt

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

nauczycieli

WAGA

4 pkt

wspó pracy

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Poddzia ania 9.1.1 powinny by wi c obj te
dzieci w wieku przedszkolnym.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.

2. Wnioskodawca zapewnia minimalny 1,5% wk ad w asny.
Kryterium

podyktowane

finansowym

przyj tym

jest
dla

monta em
Poddzia ania

9.1.1 przez Instytucj Zarz dzaj
Uzasadnienie:

.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne

Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

1. Projekt zak ada obj cie wychowaniem przedszkolnym
dzieci nieuczestnicz cych w wychowaniu przedszkolnym z
obszaru obj tego projektem, na którym nie funkcjonuje
przedszkole publiczne.
Realizacja

projektów

uwzgl dniaj ca

zw aszcza te dzieci, które maj
utrudniony

dost p

przedszkolnej

i

wyj tkowo

do

praktycznie

edukacji
nie

maj

mo liwo ci udzia u w podobnych zaj ciach
Uzasadnienie:

edukacyjno – wychowawczych w gminach,
w

których

nie

funkcjonuj

przedszkola

publiczne.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
2. Projekt przewiduje aktywny udzia rodziców w tworzeniu i
organizacji przedszkola/o rodka wychowania przedszkolnego
oraz

obejmuje

wsparcie

metodyczne

dla

pracuj cych w o rodku wychowania przedszkolnego.
Stworzenie
Uzasadnienie:

warunków

do

rodziców i nauczycieli ma na celu wsparcie
dziecka w pe nym rozwoju jego potencja u
Strona 2 z 2

oraz budowy trwa ych wi zi i stabilnego
rodowiska jego dorastania i wychowania.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
3. Realizacja projektu w partnerstwie gminy z organizacj
pozarz dow .

WAGA

3 pkt.

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

WAGA

5 pkt.

Stosuje si
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-2

Budowanie trwa ego partnerstwa pomi dzy
adzami

lokalnymi

a

organizacjami

pozarz dowymi pozwoli urozmaici
przedszkoli

w

przedszkolnej

i

dzia

zakresie

ofert
edukacji

wzmocni

efektywno

w tym zakresie na obszarach o

niskim stopniu upowszechnienia edukacji
Uzasadnienie:

przedszkolnej.

Ponadto,

organizacje

pozarz dowe, w czaj c si

do kampanii

informacyjno-promocyjnej,
do

wzrostu

przyczyni

zainteresowania

rozwojowymi

dzieci

i

ich

si

problemami
kszta cenia,

szczególnie na obszarach wiejskich.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
4.

Projekt

zrealizowanymi

jest

komplementarny

b

z

planowanymi

inwestycjami
do

realizacji

finansowanymi ze róde wspólnotowych innych ni EFS.
Zaproponowane
dzie

stanowi

komplementarno
ramach

EFS

ce

kryterium

strategiczne

mechanizm

wspieraj cy

dzia

oraz

powi zaniu

realizowanych w

EFRR.
ze

Mechanizmy
sob

dzia

realizowanych w ramach ró nych funduszy
Uzasadnienie:

strukturalnych, b
efektywno

wp ywa y na wi ksz
interwencji

funduszy

strukturalnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.

Poddzia anie 9. 1.2
Strona 3 z 3

LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty
X

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

1. Programy rozwojowe szkó i placówek o wiatowych prowadz cych kszta cenie ogólne
ukierunkowane

na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie

dysproporcji w ich osi gni ciach edukacyjnych oraz podnoszenie jako ci procesu
kszta cenia, w szczególno ci obejmuj ce:
a) dodatkowe

zaj cia

dydaktyczno-wyrównawcze

oraz

specjalistyczne

s

ce

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia.
b) doradztwo i opiek
problemy

w

pedagogiczno-psychologiczn

nauce

lub

z

innych

przyczyn

dla uczniów wykazuj cych
zagro onych

przedwczesnym

wypadni ciem z systemu o wiaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich,
wsparcie

dla

uczniów

niepe nosprawnych,

przeciwdzia anie

uzale nieniom,

programy prewencyjne, przeciwdzia anie patologiom spo ecznym)
Typ/typy projektów

c)

si

poza systemem

szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcze nie

(operacji)

opuszczaj cy

przewidziane do

system

szkolnictwa)

umo liwiaj ce

uko czenie

danego

etapu

kszta cenia oraz kontynuacj nauki

realizacji w ramach
konkursu

programy skierowane do dzieci i m odzie y, które znajduj

d) dodatkowe zaj cia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ICT, j zyków
obcych, przedsi biorczo ci, nauk przyrodniczo-matematycznych
e) rozszerzenie oferty szkó o zagadnienia zwi zane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzy ciach p yn cych z
wyboru danej

cie ki edukacyjnej oraz mo liwo ciach dalszego kszta cenia w

kontek cie uwarunkowa

lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne o rodki

kariery)
f)

wdro enie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechuj cych si
wy sz skuteczno ci ni formy tradycyjne

g) wdra anie programów i narz dzi efektywnego zarz dzania placówk

o wiatow

przyczyniaj cych si do poprawy jako ci nauczania.
Kryteria dost pu
1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta b
- organem prowadz cym dan szko

lub placówk o wiatow ;

- innym podmiotem, takim jak: organizacj
prowadz

statutow

dzia alno

cego:

pozarz dow , osob

prawn

i fizyczn

w zakresie o wiaty i wychowania, pod warunkiem

realizacji projektów w partnerstwie z organem prowadz cym szko y i placówki
wiatowe.
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Kryterium dopuszcza mo liwo

wyst powania

o

przez

dofinansowanie

projektów

organy

prowadz ce szko y lub placówki o wiatowe i
inne
Uzasadnienie:

podmioty

wiatow
w

prowadz ce

dzia alno

pod warunkiem realizacji projektów

partnerstwie

z

organami

prowadz cymi

szko y i placówki o wiatowe. Z uwagi na fakt,
za edukacj

publiczn
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na danym terenie

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

odpowiadaj

jednostki

samorz du

terytorialnego (gmina/powiat), to one g ównie
powinny

by

wnioskodawc .

W

przypadku

innego wnioskodawcy organy prowadz ce dan
szko

lub placówk

o wiatow

zgod

na

realizacj

wspó finansowanych

z

musz

wyrazi

projektów

funduszy

unijnych,

skierowanych do dzieci i m odzie y ucz cej si
na danym terenie oraz uczestniczy

w ich

realizacji. Partnerstwo umo liwi przygotowanie
i realizacj

projektów, które b

odpowiedzi

na faktyczne potrzeby zdiagnozowane w danej
szkole, gminie.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Grup

docelow

w projekcie stanowi : nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkó i

placówek o wiatowych oraz kadra administracyjna i zarz dzaj ca o wiat , organy
prowadz ce szko y i placówki o wiatowe realizuj ce kszta cenie ogólne (z wy czeniem
szkó dla doros ych), uczniowie szkó prowadz cych kszta cenie ogólne (z wy czeniem
uchaczy szkó dla doros ych) oraz osoby, które przedwcze nie opu ci y system o wiaty
z terenu województwa mazowieckiego.
Ze wzgl du na podniesienie ogólnego poziomu
wykszta cenia oraz istotny element polityki
wyrównywania szans edukacyjnych powinno
by ukierunkowane na pomoc uczniom, którzy
ze

wzgl du

spo eczne
konieczno

ekonomiczne,

kulturowe

nie

funkcjonuj

w

systemie

o wiaty

istnieje

wsparcia tej grupy docelowej.

Ponadto
innych

czynniki

czy

prawid owo
Uzasadnienie:

na

kryterium
podmiotów

uwzgl dnia

wsparcie

skoncentrowanych

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

na

eliminacji czynników lokuj cych uczniów w
niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Wnioskodawca zapewnia minimalny 3% wk ad w asny.
Kryterium

podyktowane

jest

monta em

finansowym przyj tym dla Poddzia ania 9.1.2
przez Instytucj Zarz dzaj
Uzasadnienie:

.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
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wniosku

1. Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich. miejsko –
WAGA

wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszka ców.

8 pkt

W województwie mazowieckim, podobnie jak w
pozosta ych

regionach

kraju,

problemem

pozostaje znaczne zró nicowanie w poziomie
jako ci pracy oraz kszta cenia pod wzgl dem
lokalizacji placówek o wiatowych. Nale y wi c
dodatkowo premiowa

projekty realizowane na

obszarach wiejskich, które pozwol
rozszerzenie
Uzasadnienie:

swojej

oferty

edukacyjnej.

Programy rozwojowe przyczyni
rozwoju

szko om na

intelektualnego

si

z kolei do

m odzie y,

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

4 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

3 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

która

uzyskuj c lepsze wyniki w nauce ma wi ksze
szanse

na

kontynuowanie

edukacji

lub

znalezienie zatrudnienia.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt

uwzgl dnia

potrzeby

placówek

kszta cenia

specjalnego przy wykorzystaniu specjalistycznego sprz tu
atwiaj cego kszta cenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

zakupionego

ze

rodków

Europejskiego

Funduszu Spo ecznego w latach 2004-2006.
Rekomendacja

wynika

z

Ewaluacji

skierowanych na rzecz systemu

dzia

kszta cenia i

szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego,
powinny
Uzasadnienie:

zgodnie z któr
by

preferowane

projekty

zak adaj ce

uwzgl dnienie potrzeb placówek kszta cenia
specjalnego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Projekt

jest

realizowany

w

szko ach

lub

wiatowych, w których uczniowie osi gn li

placówkach

redni wynik w

ramach ubieg orocznych egzaminów zewn trznych, ni szy od
redniej wojewódzkiej.
Zaproponowane

kryterium

ma

na

celu

wyrównywanie istniej cych ró nic wewn trzUzasadnienie:

regionalnych w jako ci oferowanych us ug
edukacyjnych,

których

jedn

mierzenia i diagnozowania s

z

metod

rednie wyniki

egzaminów zewn trznych osi ganych przez
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uczniów danej szko y/placówki o wiatowej.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje

zawarte we

wniosku

aplikacyjnym.
4. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi
planowanymi

do

realizacji

finansowanymi

ze

róde

WAGA

5 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1

wspólnotowych innych ni EFS.
Zaproponowane kryterium strategiczne b dzie
stanowi

mechanizm

komplementarno

dzia

wspieraj cy
realizowanych w

ramach EFS oraz EFRR. Mechanizmy s
powi zaniu ze sob
Uzasadnienie:

dzia

ce

realizowanych w

ramach ró nych funduszy strukturalnych, b
wp ywa y na wi ksz

efektywno

interwencji

funduszy strukturalnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

aplikacyjnym.
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zawarte

we

wniosku

Poddzia anie 9. 1.3
Pr ojekt y, któr ych r ealizac ja j est kon tynu owan a
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zw aszcza w zakresie nauk matematycznych,
przyrodniczych i technicznych), szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barier w rozwoju
edukacyjnym.
Samorz d Województwa Mazowieckiego - Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Beneficjent systemowy

Czy typ projektu (operacji)
zosta przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Partnerzy: 1. Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
2. O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów.

TAK

X

NIE

Je eli NIE –
nale y
uzasadni
01.05.2008 – 31.08.2009

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie

w latach
2007-2008

twarde

Rezultaty
planowane do
osi gni cia w
ramach
projektu

w latach
2007-2008
mi kkie

563 250 PLN

w roku
2009

1 996 750 PLN

1. wyp ata nie wi cej ni 716
stypendiów, przeznaczonych
na cele edukacyjne.

1. wyp ata nie wi cej ni 716
stypendiów, przeznaczonych na cele
edukacyjne.

1. pog bianie wiedzy oraz
rozwijanie zdolno ci i talentów
uczniów, w tym:
- zwi kszenie samodzielno ci
uczniów w zdobywaniu wiedzy,
- podniesienie samooceny i
aspiracji osobistych uczniów,
- zwi kszenie zaanga owania
uczniów
w
wykonywane
zadania
oraz
rozwijanie

1.pog bianie wiedzy oraz rozwijanie
zdolno ci i talentów uczniów, w tym:
zwi kszenie
samodzielno ci
uczniów w zdobywaniu wiedzy,
-podniesienie samooceny i aspiracji
osobistych uczniów,
zwi kszenie
zaanga owania
uczniów w wykonywane zadania oraz
rozwijanie
postawy
odpowiedzialno ci
za
rezultaty

w roku
2009
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ogó em w
projekcie

2 560 000 PLN
1. wyp ata nie wi cej ni 3 580
stypendiów, przeznaczonych
na cele edukacyjne.

na koniec
realizacji
projektu

1.motywacja do podj cia
nauki;
2. u atwienie kontynuowania
i zako czenia nauki, czyli
zdobycia wykszta cenia
wy szego;
3. zwi kszenie zaufania we
asne si y;
4. pokonanie przeszkód w
osi gni ciu wy szego

postawy odpowiedzialno ci za
rezultaty dzia
,
- zwi kszenie zaanga owania i
motywacji uczniów w nauk (w
tym j zyków obcych, których
znajomo
umo liwi
korzystania z ró nych róde
wiedzy);
2.
wyrównywanie
szans
edukacyjnych m odzie y, w
tym:
usprawnienie
procesu
zdobywania wiedzy ze wzgl du
na atwiejszy dost p do us ug
edukacyjnych,
- zmniejszenie dysproporcji w
dost pie
do
zaj
pozaszkolnych,
zmniejszenie
poczucia
zagro enia
materialnego
spowodowanego
brakiem
mo liwo ci
finansowych
potrzebnych do kontynuacji
edukacji na wy szym poziomie
nauczania,
- zwi kszenie motywacji do
zdobywania
wiedzy
przez
uczniów
nie
obj tych
programem stypendialnym;

dzia ,
- zwi kszenie zaanga owania i
motywacji uczniów w nauk (w tym
zyków obcych, których znajomo
umo liwi korzystania z ró nych
róde wiedzy);
2.wyrównywanie szans edukacyjnych
odzie y, w tym:
-usprawnienie procesu zdobywania
wiedzy ze wzgl du na atwiejszy
dost p do us ug edukacyjnych,
zmniejszenie
dysproporcji
w
dost pie do zaj pozaszkolnych,
- zmniejszenie poczucia zagro enia
materialnego
spowodowanego
brakiem
mo liwo ci
finansowych
potrzebnych do kontynuacji edukacji
na wy szym poziomie nauczania,
zwi kszenie
motywacji
do
zdobywania wiedzy przez uczniów
nie
obj tych
programem
stypendialnym;
3. wzrost zainteresowania uczniów
naukami
matematyczno
–
przyrodniczymi i technicznymi.

3.
wzrost
zainteresowania
uczniów
naukami
matematyczno
–
przyrodniczymi i technicznymi.
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wykszta cenia.

Pr ojekt y, kt ór ych r ealizacja r ozpoczn ie si

w 200 9 r.

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zw aszcza w zakresie nauk matematycznych,
przyrodniczych i technicznych) szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barier w rozwoju
edukacyjnym.
Samorz d Województwa Mazowieckiego - Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Beneficjent systemowy

Czy typ projektu zosta
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

TAK
NIE

X

Je eli NIE –
nale y
uzasadni
05.2009 - 08.2010

Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie

w roku
2009

twarde
Rezultaty
planowane do
osi gni cia w
ramach
projektu

w roku
2009

mi kkie

ogó em w
projekcie

767 852 PLN
Liczba wyp aconych stypendiów - szacunkowa
liczba – 416*
Wzrost liczby uczniów, którzy uzyskali redni 5
(w cznie) z trzech wybranych przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych oraz
techniczno/zawodowych (dotyczy uczniów szkó
pnadgimnazajlnych) – szacunkowa liczba – 250*
Zwi kszenie liczby uczniów, którzy brali udzia w
olimpiadach, turniejach i konkursach
przedmiotowych oraz uzyskali tytu laureata szacunkowa liczba – 50*

Zmniejszenie barier finansowych w dost pie do
wiaty szkolnej i pozaszkolnej
Podniesienie samooceny
Wzrost motywacji i aspiracji wskutek zwi kszenia
zaufania we w asne si y i umiej tno ci
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na koniec
realizacji
projektu

2 193 863 PLN
Liczba wyp aconych stypendiów szacunkowa liczba – 416*
Wzrost liczby uczniów, którzy uzyskali
redni 5 (w cznie) z trzech wybranych
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz
techniczno/zawodowych (dotyczy uczniów
szkó pnadgimnazajlnych)- szacunkowa
liczba – 250*
Zwi kszenie liczby uczniów, którzy brali
udzia w olimpiadach, turniejach i
konkursach przedmiotowych oraz uzyskali
tytu laureata - szacunkowa liczba – 50*
Zmniejszenie barier finansowych w
dost pie do o wiaty szkolnej i
pozaszkolnej
Podniesienie samooceny
Wzrost motywacji i aspiracji wskutek
zwi kszenia zaufania we w asne si y i

Zwi kszenie motywacji do nauki, szczególnie w
zakresie przedmiotów matematyczno
przyrodniczych oraz technicznych/zawodowych
(dotyczy uczniów szkó pnadgimnazajalnych)
poszerzenie wiedzy, a tym samym atwienie
kontynuowania i zako czenia szko y z wysokimi
wynikami w nauce
Podniesienie zdolno ci interpersonalnych,
organizacyjnych, analitycznych i osobistych w
przypadku osób z grup zagro onych marginalizacj
spo eczn
Wzrost konkurencyjno ci i poprawa atrakcyjno ci
szkó , których uczniowie b
uczestniczy w
projekcie.

umiej tno ci
Zwi kszenie motywacji do nauki,
szczególnie w zakresie przedmiotów
matematyczno przyrodniczych oraz
technicznych/zawodowych (dotyczy
uczniów szkó pnadgimnazajalnych)
poszerzenie wiedzy, a tym samym
atwienie kontynuowania i zako czenia
szko y z wysokimi wynikami w nauce
Podniesienie zdolno ci interpersonalnych,
organizacyjnych, analitycznych i
osobistych w przypadku osób z grup
zagro onych marginalizacj spo eczn
Wzrost konkurencyjno ci i poprawa
atrakcyjno ci szkó , których uczniowie
uczestniczy w projekcie.

Kryteria dost pu
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:

* Szacunkowa liczba 416 wynika z przewidywanej wyp aty stypendiów w wysoko ci 380 z . oraz 700 z . dla nauczyciela – opiekuna,
2 193 863 z .

czna kwota na rok 2009/2010 wynosi

* W roku szkolnym 2008/2009 ze statystki projektu dokonanej w DEPiS wynika, e 221 stypendystów uzyska o wyniki z 3 przedmiotów na poziomie wy szym ni 5,0. W
roku szkolnym 2009/2010 ze wzgl du na zak adane wi ksze zainteresowanie otrzymaniem stypendium uczniowie b
d
do poprawienia swoich wyników w nauce.
* Z przywo ywanej statystki projektu DEPiS w obecnym roku liczba laureatów wynosi a 24 osoby. W roku szkolnym 2009/2010 przewiduje si zwi kszenie liczby laureatów
olimpiad, konkursów i turniejów okre lonych przez Kuratorium O wiaty, którzy wezm udzia ze wzgl du na wi ksze mo liwo ci edukacyjne poprzez uzyskane stypendium
w tym roku, jaki i zmobilizuje potencjalnych stypendystów w roku kolejnym.
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C. Wska niki monitorowania Dzia ania 9.1

C. Wska niki monitorowania Dzia ania

Nr Dzia ania

Nazwa wska nika
Liczba o rodków wychowania
przedszkolnego, które uzyska y
wsparcie w ramach Dzia ania

Dzia anie 9.1

Liczba szkó (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadz cych kszta cenie ogólne),
które zrealizowa y projekty rozwojowe
w ramach Dzia ania, w podziale na:
a) obszary miejskie
b) obszary wiejskie
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Warto wska nika do
osi gni cia w roku 2009
30

205

75
130

KARTA DZIA ANIA 9.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
X
Zamkni ty

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

1) Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z
potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
2) Programy

rozwojowe

szkó

i

placówek

o wiatowych

prowadz cych

kszta cenie

zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osi gni ciach uczniów w
trakcie

procesu

kszta cenia

oraz

podnoszenie

jako ci

procesu

kszta cenia,

w

szczególno ci obejmuj ce:
a) dodatkowe

zaj cia

dydaktyczno-wyrównawcze

oraz

specjalistyczne

s

ce

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia;
b) doradztwo i opiek
problemy

w

nauce

pedagogiczno-psychologiczn
lub

z

innych

przyczyn

dla uczniów wykazuj cych
zagro onych

przedwczesnym

wypadni ciem z systemu o wiaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich,
wsparcie

dla

uczniów

niepe nosprawnych,

przeciwdzia anie

uzale nieniom,

programy prewencyjne, przeciwdzia anie patologiom spo ecznym);
c)
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

dodatkowe zaj cia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ICT, j zyków
obcych, przedsi biorczo ci, nauk przyrodniczo-matematycznych;

d) efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego;
e) modernizacj
lokalnego

i

oferty kszta cenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb
regionalnego

rynku

pracy

(wprowadzanie

nowych

kierunków

kszta cenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniej cych);
f)

wspó prac szkó i placówek prowadz cych kszta cenie zawodowe z pracodawcami i
instytucjami rynku pracy s

ca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów

jako przysz ych absolwentów i wzmacnianie ich zdolno ci do zatrudnienia (w tym
zw aszcza w zakresie praktycznych form nauczania – sta e i praktyki);
g) wyposa enie szkó i placówek prowadz cych kszta cenie zawodowe w nowoczesne
materia y dydaktyczne (w tym podr czniki szkolne) zapewniaj ce wysok

jako

kszta cenia;
h) wdro enie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechuj cych si
wy sz skuteczno ci ni formy tradycyjne;
i)

wdra anie programów i narz dzi efektywnego zarz dzania placówk

o wiatow

przyczyniaj cych si do poprawy jako ci nauczania.

Kryteria dost pu
1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta b
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

- organem prowadz cym dan szko

lub placówk o wiatow ;

- innym podmiotem, takim jak: organizacj
prowadz

statutow

dzia alno

cego:

pozarz dow , osob

prawn

i fizyczn

w zakresie o wiaty i wychowania, pod warunkiem

realizacji projektów w partnerstwie z organem prowadz cym szko y i placówki
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wiatowe.
Kryterium dopuszcza mo liwo

wyst powania

o

przez

dofinansowanie

projektów

organy

prowadz ce szko y lub placówki o wiatowe i
inne

podmioty

wiatow
w

prowadz ce

dzia alno

pod warunkiem realizacji projektów

partnerstwie

z

organami

prowadz cymi

szko y i placówki o wiatowe. Z uwagi na fakt,
za edukacj

publiczn

odpowiadaj

na danym terenie

jednostki

samorz du

terytorialnego (gmina/powiat), to one g ównie
powinny

by

wnioskodawc .

W

przypadku

innego wnioskodawcy organy prowadz ce dan
Uzasadnienie:

szko

lub placówk

o wiatow

zgod

na

realizacj

wspó finansowanych

z

musz

wyrazi

funduszy

unijnych,
na

danym

ich

oraz

1-2

projektów

skierowanych do m odzie y ucz cej si
terenie

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

uczestniczy

w

realizacji. Partnerstwo umo liwi przygotowanie
i realizacj

projektów, które b

odpowiedzi

na faktyczne potrzeby zdiagnozowane w danej
szkole, gminie, lokalnym rynku pracy.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2 Grup

docelow

w projekcie stanowi : nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkó i

placówek o wiatowych oraz kadra administracyjna i zarz dzaj ca o wiat , organy
prowadz ce

szko y

i

placówki

o wiatowe

realizuj ce

kszta cenie

zawodowe

(z

wy czeniem szkó dla doros ych), uczniowie szkó prowadz cych kszta cenie zawodowe
(z wy czeniem s uchaczy szkó dla doros ych) partnerzy spo eczno – gospodarczy i
pracodawcy z terenu województwa mazowieckiego.
Ze wzgl du na podniesienie ogólnego poziomu
wykszta cenia oraz istotny element polityki
wyrównywania szans edukacyjnych powinno
by ukierunkowane na pomoc uczniom, którzy
ze

wzgl du

spo eczne
konieczno
Ponadto
innych

czynniki

ekonomiczne,

czy

kulturowe

nie

w

systemie

o wiaty

prawid owo
Uzasadnienie:

na

funkcjonuj
istnieje

wsparcia tej grupy docelowej.
kryterium

podmiotów

uwzgl dnia

wsparcie

skoncentrowanych

na

eliminacji czynników lokuj cych uczniów w
niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

aplikacyjnym.
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zawarte

we

wniosku

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Wnioskodawca zapewnia minimalny 12,75% wk ad w asny.
Kryterium

podyktowane

jest

monta em

finansowym przyj tym dla Dzia ania 9.2 przez
Instytucj Zarz dzaj
Uzasadnienie:

.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

WAGA

8 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

2 e)
2 f).

WAGA

4 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

2 a)
2 b)

WAGA

3 pkt.

wniosku

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1. Realizacja projektu w partnerstwie z pracodawcami w zakresie
realizacji

programów

rozwojowych

szkó

i

placówek

wiatowych.
Zaj cia

praktyczne

s

jednym

z

najwa niejszych elementów nauki zawodów.
Wspó praca szkó z przedsi biorcami umo liwi
placówkom

prowadz cym

kszta cenie

zawodowe lepsze dostosowanie kszta cenia do
wymogów rynku pracy, który stawia przed
absolwentami szkó wymagania praktycznych
umiej tno ci, a tak e u atwi p ynne przej cie
Uzasadnienie:

absolwentów

do

aktywno ci

zawodowej.

Rekomendowany zapis kryterium wynika z
ujednolicenia

kryteriów

szczegó owych

wyst puj cych w Planach dzia ania na lata
2007-2008.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt

jest

realizowany

w

szko ach

lub

wiatowych, w których uczniowie osi gn li

placówkach

redni wynik w

ramach ubieg orocznych egzaminów zewn trznych, ni szy od
redniej wojewódzkiej.
Zaproponowane

kryterium

ma

na

celu

wyrównywanie istniej cych ró nic wewn trzregionalnych
edukacyjnych,

w

jako ci
których

oferowanych
jedn

mierzenia i diagnozowania s
Uzasadnienie:

egzaminów zewn trznych

z

us ug
metod

rednie wyniki

osi ganych

przez

uczniów danej szko y/placówki o wiatowej.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Projekt zak ada wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do
przeprowadzania

zewn trznych

egzaminów

Strona 15 z 15

zawodowych

zakupionych ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w latach 2004-2006.
Rekomendacja
konieczno ci
sprz tu

kryterium

wynika

zapewnienia

s

cego

przeprowadzaniu

z

wykorzystania

przygotowaniu

egzaminów

i

zawodowych,

który zosta zakupiony w latach 2004 – 2006
Uzasadnienie:

ze

rodków SPO Rozwój Zasobów Ludzkich i

którego przeznaczeniem

jest podwy szanie

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

2

WAGA

5 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

jako ci kszta cenia zawodowego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
4. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi
planowanymi do realizacji finansowanymi ze

róde

wspólnotowych innych ni EFS.
Zaproponowane kryterium strategiczne b dzie
stanowi

mechanizm

komplementarno

dzia

wspieraj cy
realizowanych w

ramach EFS oraz EFRR. Mechanizmy s
powi zaniu ze sob
Uzasadnienie:

dzia

ce

realizowanych w

ramach ró nych funduszy strukturalnych, b
wp ywa y na wi ksz

efektywno

interwencji

funduszy strukturalnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

aplikacyjnym.
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zawarte

we

wniosku

C. Wska niki monitorowania Dzia ania 9.2

Nr Dzia ania

Nazwa wska nika

Warto wska nika do
osi gni cia w roku 2009

Liczba szkó i placówek
prowadz cych kszta cenie
zawodowe, które wdro y programy
rozwojowe

36

Dzia anie 9.2
Liczba szkó i placówek kszta cenia
zawodowego, które wspó pracowa y
z przedsi biorstwami w zakresie
wdra ania programów rozwojowych
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KARTA DZIA ANIA 9.3
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
X
Zamkni ty
1.

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kszta cenia ustawicznego, w tym w
kontek cie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

2.

Kszta cenie

w

formach

szkolnych

osób

doros ych

z

w asnej

inicjatywy

zainteresowanych uzupe nieniem lub podwy szeniem swojego wykszta cenia i
kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
3.

Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w
sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z w asnej inicjatywy
deklaruj ch

przyst pienia do egzaminu zewn trznego i potwierdzenia posiadanych

kwalifikacji).
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

4.

Us ugi doradcze dla osób

doros ych z w asnej inicjatywy zainteresowanych

kszta ceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kszta cenia formalnego
w kontek cie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.
5.

Wsparcie dla szkó dla doros ych, placówek kszta cenia ustawicznego, praktycznego i
doskonalenia zawodowego w zakresie kszta cenia formalnego ukierunkowane na:
a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej
do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
b) podwy szanie jako ci oferty edukacyjnej w tym równie

w przypadku form

pozaszkolnych ubieganie si o akredytacj kuratora o wiaty;
c)

rozwój innowacyjnych form kszta cenia ustawicznego, w tym równie w formie
e-learningu.
Kryteria dost pu

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta b
- organem prowadz cym dan szko

lub placówk o wiatow ;

- innym podmiotem, takim jak: organizacj
prowadz

statutow

dzia alno

cego:

pozarz dow , osob

prawn

i fizyczn

w zakresie o wiaty i wychowania, pod warunkiem

realizacji projektów w partnerstwie z organem prowadz cym szko y i placówki
wiatowe.
Kryterium dopuszcza mo liwo

wyst powania

o dofinansowanie projektów przez organy
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

prowadz ce szko y lub placówki o wiatowe i
inne

podmioty

prowadz ce

dzia alno

wiatow pod warunkiem realizacji projektów
w partnerstwie z organami prowadz cymi
Uzasadnienie:

szko y i placówki o wiatowe. Z uwagi na fakt,
za edukacj
odpowiadaj

publiczn

na danym terenie

jednostki

samorz du

terytorialnego (gmina/powiat), to one g ównie
powinny by
innego

wnioskodawc . W przypadku

wnioskodawcy
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organy

prowadz ce

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-5

dan

szko

wyrazi

lub placówk

zgod

na

realizacj

wspó finansowanych
skierowanych
podleg ych

do

o wiatow

z

im

projektów

funduszy

osób

musz

unijnych,

ucz cych

placówkach.

si

w

Partnerstwo

umo liwi przygotowanie i realizacj projektów,
które b

odpowiedzi na faktyczne potrzeby

zdiagnozowane

w

danej

szkole,

gminie,

lokalnym rynku pracy.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1. . Projekt zapewnia wykorzystanie platform e-learningowych
wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW

WAGA

6 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

5 c)

WAGA

9 pkt

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-5

WAGA

5 pkt

Stosuje si do
typu/typów

1-5

EQUAL
W Polsce model kszta cenia na odleg
ma o popularny i znajduje si
marginalnych dzia

jest

ci gle w sferze

w obszarze edukacji.

ród g ównych barier e-learningu znajduje
si

brak

odpowiedniego

organizacyjno-technicznego
dydaktycznych.

zaplecza
i

pomocy

Ewaluacja

dzia

skierowanych na rzecz systemu kszta cenia i
Uzasadnienie:

szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego pokaza a potrzeb
projektów

zawieraj cych

opracowania

programów

dydaktycznych

w

odleg

preferowania

zakresie

elementy
i

pomocy

nauczania

na

.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt zak ada wsparcie na rzecz osób po 45 roku ycia
Rekomendacja
konieczno ci

Uzasadnienie:

kryterium

wynika

z

zwi kszenia

aktywno ci

zawodowej osób po 45 roku

ycia zgodnie z

za

eniami

„Solidarno

rz dowego

programu

pokole ”

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte

we wniosku

aplikacyjnym.
3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi
planowanymi do realizacji finansowanymi ze

róde

wspólnotowych innych ni EFS.
Uzasadnienie:

Zaproponowane kryterium strategiczne b dzie
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stanowi

mechanizm

komplementarno

dzia

wspieraj cy
realizowanych w

ramach EFS oraz EFRR. Mechanizmy s
powi zaniu ze sob
ramach

ró nych

wp ywa y

dzia

ce

realizowanych w

funduszy
na

operacji (nr)

strukturalnych,

wi ksz

efektywno

interwencji funduszy strukturalnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.

C. Wska niki monitorowania Dzia ania 9.3

Nr Dzia ania

Nazwa wska nika

Warto wska nika do
osi gni cia w roku 2009

Dzia anie 9.3

Liczba osób doros ych w wieku 25-64 lata,
które uczestniczy y w formalnym
kszta ceniu ustawicznym w ramach
Dzia ania

2110
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KARTA DZIA ANIA 9.4
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty
X

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

X

1. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne i doskonal ce dla nauczycieli w zakresie
zgodnym z lokaln

i regionalna polityk

edukacyjn

(w tym przygotowanie do

nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zaj

).

2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwy szania kwalifikacji
pracowników
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

placówek

kszta cenia

ustawicznego,

praktycznego

i

doskonalenia

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3. Studia

wy sze

oraz

kursy

kwalifikacyjne

dla

nauczycieli

zainteresowanych

podwy szeniem lub uzupe nieniem posiadanego wykszta cenia.
4. Studia podyplomowe i kursy doskonal ce dla nauczycieli i pracowników administracji
wiatowej w zakresie organizacji, zarz dzania, finansowania oraz monitoringu
dzia alno ci o wiatowej.
5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w zwi zku ze zmieniaj ca si
sytuacj

demograficzn

(ni

szkolny) w kierunku kszta cenia ustawicznego (osób

doros ych).
1. Grup

docelow

Kryteria dost pu
w projekcie stanowi nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkó i

placówek o wiatowych oraz kadra administracyjna i zarz dzaj ca o wiat , zatrudniona w
palcówkach z terenu województwa mazowieckiego.
Realizacja

projektów

skierowanych

do

nauczycieli, pracowników dydaktycznych szkó i
placówek

o wiatowych

administracyjnej

i

oraz

kadry

zarz dzaj cej

o wiat ,

zatrudnionych w placówkach na terenie woj.
mazowieckiego, podyktowana jest regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia (podzia
alokacji
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:

rodków przewidzianych na realizacj

wynika

z

odpowiedniego

uwzgl dniaj cego

sytuacj

spo eczn , demograficzn
oraz

wynika

ostatecznych

algorytmu,

z

gospodarcz ,

1-4

WAGA

3 pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

5

w danym regionie)

konieczno ci

odbiorców

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

oraz

wspierania

podmiotów

z

terenu województwa mazowieckiego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte

we wniosku

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1.

Projekt zak ada przekwalifikowanie nauczycieli do

kszta cenia osób doros ych
Uzasadnienie:

Z

uwagi

na

prognozy
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demograficzne

wskazuj ce,

e

w grupie

produkcyjnym

osób

b dzie

zwi kszanie si

w wieku

nast powa o

odsetka osób starszych w

szczególno ci 45+, istnieje zapotrzebowanie
na

ci

e

dostosowywanie

kwalifikacji

osób

umiej tno ci

doros ych

do

i

wymogów

gospodarki opartej na wiedzy. Jednocze nie
maj c na uwadze,
zmniejsza a si

e w ostatnich latach

populacja dzieci w wieku

szkolnym, co cz sto skutkuje redukcji etatów
nauczycieli,
mo e by

alternatywnym

rozwi zaniem

przekwalifikowanie nauczycieli, w

szczególno ci

w

zakresie

nauczania

osób

doros ych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte

we wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
Kompetencje
nauki

kluczowe

matematyczno

jednym

z

(j zyki
–

obce,

3 pkt

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1, 3

ICT,

przyrodnicze)

podstawowych

WAGA

s

elementów

kszta cenia w poszczególnych typach szkó .
Uzasadnienie:

Aby by y one prawid owo rozwijane u uczniów,
istnieje

potrzeba

dokszta cenia

kadry

pedagogicznej w powy szym zakresie.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte

we wniosku

aplikacyjnym.
3. Projekt zak ada wsparcie na rzecz osób po 45 roku ycia
Rekomendacja

kryterium

konieczno ci

wynika

zwi kszenia

zgodnie z za
„Solidarno

9 pkt

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-5

WAGA

5 pkt

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-5

aktywno ci

zawodowej osób w wieku po 45 roku
Uzasadnienie:

WAGA
z
ycia

eniami rz dowego programu

pokole ”.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
4. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi
planowanymi

do

realizacji

finansowanymi

ze

róde

wspólnotowych innych ni EFS.
Zaproponowane kryterium strategiczne b dzie
stanowi
Uzasadnienie:

mechanizm

komplementarno

dzia

wspieraj cy
realizowanych w

ramach EFS oraz EFRR. Mechanizmy s
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ce

powi zaniu ze sob
ramach

ró nych

wp ywa y

dzia

realizowanych w

funduszy
na

strukturalnych,

wi ksz

efektywno

interwencji funduszy strukturalnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte

we wniosku

aplikacyjnym.

C. Wska niki monitorowania Dzia ania 9.4
Nr Dzia ania

Dzia anie 9.4

Nazwa wska nika
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w
doskonaleniu zawodowym w krótkich
formach, w tym:
a) nauczyciele na obszarach
wiejskich
b) nauczyciele kszta cenia
zawodowego
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Warto wska nika do
osi gni cia w roku 2009
970
870
100

KARTA DZIA ANIA 9.5
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty
X
1. Tworzenie
wiadomo ci

i

wsparcie

dzia alno ci

I kw.

X

II kw.

inicjatyw

III kw.

ukierunkowanych

na

IV kw.

pobudzenie

rodowisk lokalnych i ich zaanga owanie w dzia ania na rzecz rozwoju

edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta cenia mieszka ców
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

obszarów wiejskich.
2. Projekty przyczyniaj ce si

do podnoszenia poziomu wykszta cenia i kwalifikacji

mieszka ców obszarów wiejskich oraz rozwoju us ug edukacyjnych na tych obszarach.
3. Dzia ania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnosz ce wiadomo
mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie korzy ci p yn cych z kszta cenia i
szkolenia.
Kryteria dost pu
1. Grup

docelow

w projekcie stanowi : mieszka cy gmin wiejskich, miejsko –

wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszka ców, spo eczno ci lokalne i podmioty
dzia aj ce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdzia ania ich marginalizacji i
zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju aktywnie dzia aj ce na obszarach wiejskich na
rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta cenia
mieszka ców obszarów wiejskich z terenu woj. mazowieckiego.
Proponowane

kryterium

pozwala

na

ukierunkowanie wspó pracy podmiotów, które
najbardziej
Uzasadnienie:

wymagaj

wsparcia

z

terenu

województwa mazowieckiego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

wniosku

aplikacyjnym.
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesi cy
Zgodnie

z

zapisami

Szczegó owego

Opisu

Priorytetów PO KL w ramach przedmiotowego
Dzia ania

mog

by

realizowane

jedynie

projekty o max warto ci 50 000 PLN,

w

zwi zku z tym ograniczenie okresu realizacji
Uzasadnienie:

projektu do 1 roku zmotywuje beneficjentów
do zwi kszenia efektywno ci realizacji projektu
oraz sprawnego rozliczania finansowego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Beneficjent prowadzi dzia alno

na obszarze terytorialnym obj tym realizacj

projektu
Charakter
Uzasadnienie:

inicjatywy

lokalnej

wymaga

od

projektów realizowanych w ramach Dzia ania,
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Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

udzielane wsparcie musi wynika

w jaki

sposób z potrzeby spo eczno ci lokalnej np.
rozwi zaniu problemu zdiagnozowanego
przez t

spo eczno

lub s

pobudzeniu

aktywno ci tj. zwi kszeniu w asnych zdolno ci
spo eczno ci

lokalnej

do

diagnozowania

i

rozwi zywania problemów w zakresie obj tym
Dzia aniem.

Rekomendowane

kryterium

urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
daje

gwarancj

zaanga owania

podmiotów

dzia aj cych na poziomie lokalnym w realizacj
projektu.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
4. Projekt realizowany przez beneficjenta, który w okresie minimum 6 miesi cy przed
przyst pieniem do projektu realizowa y swoje dzia ania na terenie, na którym
realizowany b dzie projekt
Charakter

inicjatywy

lokalnej

wymaga

od

projektów realizowanych w ramach Dzia ania,
udzielane wsparcie musi wynika

w jaki

sposób z potrzeby spo eczno ci lokalnej np.
rozwi zaniu problemu zdiagnozowanego
przez t

spo eczno

lub s

pobudzeniu

aktywno ci tj. zwi kszeniu w asnych zdolno ci
spo eczno ci
Uzasadnienie:

lokalnej

do

diagnozowania

i

rozwi zywania problemów w zakresie obj tym
Dzia aniem.

Rekomendowane

1-3

kryterium

urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
daje

gwarancj

zaanga owania

podmiotów

dzia aj cych na poziomie lokalnym w realizacj
projektu.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja

projektu

w

partnerstwie

z

podmiotami

posiadaj cymi do wiadczenie w zakresie wspó pracy na rzecz

WAGA

inicjatyw edukacyjnych lub partnerstw na rzecz rozwoju.

15
pkt.

Priorytetowe traktowanie projektów, sk adanych
w

partnerstwie,

aktywno ci
Uzasadnienie:

przyczyni

si

do

wi kszej

rodowisk lokalnych i budowania

ró nego rodzaju partnerstw na rzecz inicjatyw
edukacyjnych na wsi. Ponadto, w przysz
beneficjenci ci b
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ci

mieli wi ksze mo liwo ci

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

uzyskania wsparcia finansowego na realizacj
wi kszych projektów o podobnym charakterze w
ramach innych Dzia

i Programów.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt zak ada wykorzystanie centrów kszta cenia na
odleg

WAGA

5
pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

na wsiach, utworzonych w ramach Dzia ania 2.1

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006)
Mieszka cy

obszarów

wiejskich

maj

utrudniony dost p do us ug ICT. Wspó czesna
edukacja w du ej mierze opiera si
wykorzystanie

ICT.

za

Ewaluacja

skierowanych na rzecz systemu

o

dzia

kszta cenia i

szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego pokaza a potrzeb

Uzasadnienie:

projektów

preferowania

zak adaj cych

wykorzystanie

zakupionego w latach 2004-2006 ze

rodków

EFS sprz tu komputerowego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty
X
1. Tworzenie
wiadomo ci

i

wsparcie

dzia alno ci

I kw.

X

inicjatyw

II kw.

III kw.

ukierunkowanych

na

IV kw.

pobudzenie

rodowisk lokalnych i ich zaanga owanie w dzia ania na rzecz rozwoju

edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta cenia mieszka ców
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

obszarów wiejskich.
2. Projekty przyczyniaj ce si

do podnoszenia poziomu wykszta cenia i kwalifikacji

mieszka ców obszarów wiejskich oraz rozwoju us ug edukacyjnych na tych obszarach.
3. Dzia ania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnosz ce wiadomo
mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie korzy ci p yn cych z kszta cenia i
szkolenia.
Kryteria dost pu
1. Grup

docelow

w projekcie stanowi : mieszka cy gmin wiejskich, miejsko –

wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszka ców, spo eczno ci lokalne i podmioty
dzia aj ce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdzia ania ich marginalizacji i
zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju aktywnie dzia aj ce na obszarach wiejskich na
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta cenia
mieszka ców obszarów wiejskich z terenu woj. mazowieckiego.
Proponowane

kryterium

pozwala

na

ukierunkowanie wspó pracy podmiotów, które
Uzasadnienie:

najbardziej

wymagaj

wsparcia

województwa mazowieckiego.
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z

terenu

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesi cy
Zgodnie

z

zapisami

Szczegó owego

Opisu

Priorytetów PO KL w ramach przedmiotowego
Dzia ania

mog

by

realizowane

jedynie

projekty o max warto ci 50 000 PLN,

w

zwi zku z tym ograniczenie okresu realizacji
Uzasadnienie:

projektu do 1 roku zmotywuje beneficjentów
do zwi kszenia efektywno ci realizacji projektu

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

oraz sprawnego rozliczania finansowego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
3. Beneficjent prowadzi dzia alno

na obszarze terytorialnym obj tym realizacj

projektu
Charakter

inicjatywy

lokalnej

wymaga

od

projektów realizowanych w ramach Dzia ania,
udzielane wsparcie musi wynika

w jaki

sposób z potrzeby spo eczno ci lokalnej np.
rozwi zaniu problemu zdiagnozowanego
przez t

spo eczno

lub s

pobudzeniu

aktywno ci tj. zwi kszeniu w asnych zdolno ci
spo eczno ci
Uzasadnienie:

lokalnej

do

diagnozowania

i

rozwi zywania problemów w zakresie obj tym
Dzia aniem.

Rekomendowane

kryterium

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
daje

gwarancj

zaanga owania

podmiotów

dzia aj cych na poziomie lokalnym w realizacj
projektu.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
4. Projekt realizowany przez beneficjenta, który w okresie minimum 6 miesi cy przed
przyst pieniem do projektu realizowa y swoje dzia ania na terenie, na którym
realizowany b dzie projekt
Charakter

inicjatywy

lokalnej

wymaga

od

projektów realizowanych w ramach Dzia ania,
udzielane wsparcie musi wynika

w jaki

sposób z potrzeby spo eczno ci lokalnej np.
Uzasadnienie:

rozwi zaniu problemu zdiagnozowanego
przez t

spo eczno

lub s

pobudzeniu

aktywno ci tj. zwi kszeniu w asnych zdolno ci
spo eczno ci

lokalnej
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do

diagnozowania

i

1-3

rozwi zywania problemów w zakresie obj tym
Dzia aniem.

Rekomendowane

kryterium

urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
daje

gwarancj

zaanga owania

podmiotów

dzia aj cych na poziomie lokalnym w realizacj
projektu.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja

projektu

w

partnerstwie

z

podmiotami

posiadaj cymi do wiadczenie w zakresie wspó pracy na rzecz

WAGA

inicjatyw edukacyjnych lub partnerstw na rzecz rozwoju.

15
pkt.

Priorytetowe traktowanie projektów, sk adanych
w

partnerstwie,

aktywno ci

przyczyni

si

do

wi kszej

rodowisk lokalnych i budowania

ró nego rodzaju partnerstw na rzecz inicjatyw
edukacyjnych na wsi. Ponadto, w przysz
beneficjenci ci b
Uzasadnienie:

ci

mieli wi ksze mo liwo ci

uzyskania wsparcia finansowego na realizacj

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

WAGA

5
pkt.

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

wi kszych projektów o podobnym charakterze w
ramach innych Dzia

i Programów.

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.
2. Projekt zak ada wykorzystanie centrów kszta cenia na
odleg

na wsiach, utworzonych w ramach Dzia ania 2.1

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006)
Mieszka cy

obszarów

wiejskich

maj

utrudniony dost p do us ug ICT. Wspó czesna
edukacja w du ej mierze opiera si
wykorzystanie

ICT.

Ewaluacja

skierowanych na rzecz systemu

za

o

dzia

kszta cenia i

szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu
Uzasadnienie:

Spo ecznego pokaza a potrzeb
projektów

zak adaj cych

preferowania
wykorzystanie

zakupionego w latach 2004-2006 ze

rodków

EFS sprz tu komputerowego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu

o

informacje

zawarte

we

wniosku

aplikacyjnym.

C. Wska niki monitorowania Dzia ania 9.5
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Nr Dzia ania

Nazwa wska nika

Warto wska nika do
osi gni cia w roku 2009

Dzia anie 9.5

Liczba oddolnych inicjatyw
spo ecznych podejmowanych w
ramach Dzia ania

43
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INFORMACJE NA TEMAT WDRA ANIA PRIORYTETU IX
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne wdra ane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Instytucja
og aszaj ca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

X

Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych
1.Modernizacja

oferty

kszta cenia

zawodowego

w

powi zaniu

z

potrzebami

lokalnego/regionalnego rynku pracy
Kryteria dost pu
1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi minimum 24 miesi ce
Z

uwagi

na

konieczno
produktu

ponadnarodowy

charakter

wypracowania

konkretnego

czas

realizacji

innowacyjnych powinien by
lata. Zw aszcza, i
realizowanych
Uzasadnienie:

wskazuj , i

d

i

projektów
szych ni

2

do wiadczenia projektów

w

ramach

IW

EQUAL

projekty innowacyjne wychodz

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

poza ramy czasowe programu, który trwa do
3-4 lat.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
2.

Grup docelow (tzw. bezpo redni odbiorcy) w projekcie stanowi :

- szko y i placówki o wiatowe prowadz ce kszta cenie zawodowe,
Szczegó owe
kryteria wyboru
projektów

- inne podmioty, takie jak: osoby prawne i fizyczne prowadz ce statutow dzia alno
w zakresie o wiaty i wychowania,
- partnerzy spo eczno – gospodarczy,
- przedsi biorcy,
- podmioty dzia aj ce w obszarze bada

i analiz z siedzib

na terenie woj.

mazowieckiego.
Kryterium ma na celu wsparcie te podmioty,
które b

korzysta y z wypracowanego, w

ramach projektów innowacyjnych, produktu
wykorzystanego
Uzasadnienie:

przede

wszystkim

przez

instytucje.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt

Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
Kryteria strategiczne
1. Grup docelow (tzw. po redni odbiorcy) w projekcie
stanowi : uczniowie i s uchacze szkó

i placówek

wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe z
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siedzib na terenie woj. mazowieckiego.
Kryterium ma
uczniów

i

na

celu równie

s uchaczy

wiatowych,

szkó

wsparcie

i

prowadz cych

placówek
kszta cenie

zawodowe, którzy w sposób po redni zostan
zaktywizowani z wykorzystaniem produktu
Uzasadnienie:

wypracowanego

w

ramach

projektów

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

innowacyjnych.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.
2.

Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym
z

podmiotami

posiadaj cymi

do wiadczenie

w

zakresie kszta cenia zawodowego.
Kryterium

zapewnia

realizacj

partnerskich

w

celu

najlepszych

rezultatów.

projektów

wypracowania
Wspó praca

ponadnarodowa pozwoli na wykorzystanie
Uzasadnienie:

do wiadcze

partnerów

w

wypracowaniu

produktu projektu innowacyjnego.
Niniejsze kryterium zostanie zweryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku
aplikacyjnym.

D.2 Projekty innowacyjne wdra ane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniaj cym
LP.
Konkursu

D.2.1

Typ konkursu

Planowany termin og oszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

Otwarty
Zamkni ty

Instytucja
og aszaj ca
konkurs: IP / IP2
Kryteria dost pu
1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
Szczegó owe
kryteria wyboru
projektów

3.
Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne
1.

WAGA

Uzasadnienie:
2.

WAGA

Uzasadnienie:
3.

WAGA

Uzasadnienie:

D.3.1 Projekty innowacyjne wdra ane w trybie systemowym
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IV kw.

Instytucja
odpowiedzialna za
realizacj
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osi gni cia w
ramach projektu

w roku 2009

ogó em w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dost pu

1.
Szczegó owe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

D.4.1 Projekty innowacyjne wdra ane w trybie systemowym o charakterze upowszechniaj cym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizacj
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osi gni cia w
ramach projektu

w roku 2009

ogó em w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dost pu

Szczegó owe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
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3.
Uzasadnienie:

E. PROJEKTY PONADNARODOWE
E.1 Projekty ponadnarodowe wdra ane w trybie konkursowym
Nr Dzia ania /
Poddzia ania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin og oszenia
konkursu
Otwarty
Zamkni ty

I kw.

II kw.

1.
2.
3.
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Komponent
ponadnarodowy
do projektu
standardowego

1.
Forma/y dzia
kwalifikowalnych w
ramach wspó pracy

III kw.

2.

3.
Wyodr bnione projekty
ponadnarodowe
Kryteria dost pu
1.

Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)

Uzasadnienie:

2.
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)

Uzasadnienie:

3.

Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)

Uzasadnienie:

Kryteria strategiczne
1.

WAGA
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)
WAGA
Stosuje si do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)
WAGA

Uzasadnienie:

2.

Uzasadnienie:

3.
Uzasadnienie:

Stosuje si do
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IV kw.

typu/ów
projektów (nr)
Stosuje si do
formy dzia
(nr)

E.2.1 Projekty ponadnarodowe wdra ane w trybie systemowym
Nr Dzia ania /
Poddzia ania
Wyodr bniony projekt
ponadnarodowy/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu standardowego
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y dzia
kwalifikowalnych w
ramach wspó pracy
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu
(operacji) zosta
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK

Je eli NIE –
nale y
uzasadni

NIE

Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie

w roku 2009

ogó em w
projekcie

Rezultaty planowane do
osi gni cia w ramach
projektu

w roku 2009

na koniec
realizacji projektu
Kryteria dost pu

1.
Uzasadnienie:
Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE
Tytu projektu
indywidualnego
Beneficjent projektu
indywidualnego
Czy projekt stanowi element
grupy projektów (nale y
wskaza ewentualne
powi zania)?

Okres realizacji
projektu/typu projektu
Wielko planowanych
wydatków w roku
obowi zywania Planu
dzia ania
Rezultaty
planowane do
twarde
osi gni cia w

Ca kowity bud et projektu
indywidualnego
na koniec
realizacji
projektu

w roku
2009
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ramach
projektu

mi kkie

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ CYCH KOMPLEMENTARNO
DZIA
PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE RODKÓW EFS Z DZIA ANIAMI WSPÓ FINANSOWANYMI PRZEZ INNE
RODKI WSPÓLNOTOWE
Nad ca

ci

dzia

koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie województwa

mazowieckiego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych czuwa

b dzie Zespó

ds. Polityki

Strukturalnej, który zostanie powo any zarz dzeniem Marsza ka Województwa Mazowieckiego. Zespó
stanowi b dzie cia o doradcze Zarz du Województwa Mazowieckiego w sprawach dotycz cych wieloletnich
programów wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej i rodków krajowych, które s realizowane na
terenie województwa mazowieckiego.
Do podstawowych zada Zespo u nale

b dzie wsparcie Zarz du Województwa w zakresie:

dost pu do pe nych i regularnych informacji, analiz, ocen i rekomendacji zwi zanych z realizacj
programów finansowanych z UE,
koordynacji dzia

w regionie na rzecz efektywnego wykorzystania

rodków finansowych w ramach

programów finansowanych z UE,
identyfikacji,
przedsi wzi

inspirowania,

ukierunkowania

rozwojowych

w

regionie

i

wsparcia

mo liwych

do

w

ciwego

przygotowania

sfinansowania

w

ramach

kluczowych
programów

finansowanych z UE.
W jego sk ad wchodzi

b

w szczególno ci dyrektorzy tych Departamentów Urz du Marsza kowskiego,

które zaanga owane s

bezpo rednio w planowanie i realizacj

inicjatyw finansowanych z funduszy UE, a

tak e Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdra ania Programów Unijnych, Dyrektor Wojewódzkiego Urz du
Pracy w Warszawie oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
Zespó

wypracowuje

mechanizmy

s

ce

zapewnieniu

komplementarno ci

wsparcia

udzielanego ze wszystkich dost pnych w regionie funduszy UE (m.in. EFS, EFRR, EFRROW).
Takie dzia ania pozwalaj

na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazuj

powi zanie z innymi projektami, realizowanymi dzi ki
przyczyniaj

si

spójno

i

rodkom z ró nych funduszy UE oraz

do osi gni cia strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu celów

spo eczno-gospodarczych.
W ramach Priorytetu IX w celu zapewnienia komplementarno ci dzia

finansowanych z EFS z dzia aniami

finansowanymi z EFRR zastosowano kryterium strategiczne: Projekt jest komplementarny z inwestycjami
zrealizowanymi b

planowanymi do realizacji finansowanymi ze

róde wspólnotowych innych ni

EFS,

które pozwali na premiowanie projektów PO KL maj cych zwi zek ze wsparciem przewidzianym w
Regionalnym Programie

Operacyjnym dla Województwa

strategiczne b dzie stanowi

Mazowieckiego.

mechanizm wspieraj cy komplementarno

EFS oraz EFRR. Mechanizm ten s

cy powi zaniu ze sob

funduszy strukturalnych, b dzie wp ywa na wi ksz efektywno
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dzia

dzia

Zaproponowane

kryterium

realizowanych w ramach

realizowanych w ramach ró nych

interwencji funduszy strukturalnych.

H. Wska niki monitorowania Priorytetu wg celów szczegó owych
H. Wska niki monitorowania Priorytetu wg celów szczegó owych
Planowana warto wska nika do Warto docelowa
osi gni cia do ko ca 2009 r
wska nika

Nazwa wska nika

Planowany stopie
realizacji wska nika

PRIORYTET IX
Cel szczegó owy 1. Zmniejszenie nierówno ci w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi
Wska niki produktu
Liczba o rodków wychowania przedszkolnego, które uzyska y
30
185
16,22%
wsparcie w ramach Priorytetu
Liczba osób doros ych w wieku 25-64 lata, które uczestniczy y w
2110
12054
17,50%
formalnym kszta ceniu ustawicznym w ramach Priorytetu
Liczba oddolnych inicjatyw spo ecznych podejmowanych w ramach
43
Priorytetu
Wska niki rezultatu
Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestnicz cych w ró nych
formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach
0,66%
wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie
Odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczy y w formalnym
kszta ceniu ustawicznym (w ramach systemu o wiaty) w stosunku
do ca kowitej liczby osób w tej grupie wiekowej
Odsetek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy
spo eczne w ramach Priorytetu w stosunku do wszystkich gmin

255

16,86%

4,09%

n/d

0,07%

0,42%

n/d

14%

81%

n/d

Cel szczegó owy 2. Zmniejszenie nierówno ci w jako ci us ug edukacyjnych, szczególnie pomi dzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie
kszta cenia ogólnego)
Cel szczegó owy 3. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci kszta cenia zawodowego
Cel szczegó owy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz

n/d
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H. Wska niki monitorowania Priorytetu wg celów szczegó owych
Planowana warto wska nika do Warto docelowa
osi gni cia do ko ca 2009 r
wska nika

Nazwa wska nika

Planowany stopie
realizacji wska nika

PRIORYTET IX
Cel szczegó owy 1. Zmniejszenie nierówno ci w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi
Cel szczegó owy 2. Zmniejszenie nierówno ci w jako ci us ug edukacyjnych, szczególnie pomi dzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie
kszta cenia ogólnego)
Wska niki produktu
Liczba szkó (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadz cych kszta cenie ogólne), które zrealizowa y projekty
205
1167
17,57%
rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na:
a) obszary miejskie
b) obszary wiejskie

75
130
Wska niki rezultatu

427
741

17,56%
17,54%

7%

37%

n/d

5%
30%
7%
43%
Cel szczegó owy 3. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci kszta cenia zawodowego

n/d
n/d

Odsetek szkó (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadz cych kszta cenie ogólne), które zrealizowa y projekty
rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na:
a) obszary miejskie
b) obszary wiejskie

Cel szczegó owy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz

n/d
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Planowana warto wska nika do Warto docelowa
osi gni cia do ko ca 2009 r
wska nika

Nazwa wska nika

Planowany stopie
realizacji wska nika

PRIORYTET IX
Cel szczegó owy 1. Zmniejszenie nierówno ci w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi
Cel szczegó owy 2. Zmniejszenie nierówno ci w jako ci us ug edukacyjnych, szczególnie pomi dzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie
kszta cenia ogólnego)
Cel szczegó owy 3. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci kszta cenia zawodowego
Wska niki produktu
Liczba szkó i placówek kszta cenia zawodowego, które wdro
programy rozwojowe
Liczba szkó i placówek kszta cenia zawodowego, które
wspó pracowa y z przedsi biorstwami w zakresie wdra ania
programów rozwojowych

y

36

207

17,39%

28

155

18,06%

5%

32%

n/d

4%

24%

n/d

Wska niki rezultatu
Odsetek szkó prowadz cych kszta cenie zawodowe, które
wdro y programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkó tego
typu
Odsetek szkó prowadz cych kszta cenie zawodowe, które
wspó pracowa y z przedsi biorstwami w zakresie wdra ania
programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkó tego typu

Liczba uczniów w szko ach prowadz cych kszta cenie zawodowe,
którzy zako czyli udzia w sta ach i praktykach w ramach
500
2500
20,00%
Priorytetu
Cel szczegó owy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz

n/d

Pole wype niane automatycznie
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PRIORYTET IX
Cel szczegó owy 1. Zmniejszenie nierówno ci w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi
Cel szczegó owy 2. Zmniejszenie nierówno ci w jako ci us ug edukacyjnych, szczególnie pomi dzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie
kszta cenia ogólnego)
Cel szczegó owy 3. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci kszta cenia zawodowego
Cel szczegó owy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich
Wska niki produktu
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu
970
5643
17,19%
zawodowym w krótkich formach
a) nauczyciele na obszarach wiejskich
870
4407
19,74%
b) nauczyciele kszta cenia zawodowego
100
606
16,50%
Wska niki rezultatu
Odsetek nauczycieli , którzy podnie li swoje kompetencje w
wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do
1%
9%
n/d
ogólnej liczby nauczycieli, w tym:
a) nauczyciele na obszarach wiejskich
2%
22%
n/d
b) nauczyciele kszta cenia zawodowego
2%
9%
n/d
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz

n/d

Pole wype niane automatycznie
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIA ANIA I PODDZIA ANIA
(wy cznie kwoty rodków publicznych)

WOJEWÓDZTWO
Plan finansowy
PRIORYTET IX
Kontraktacja i wydatki w podziale na Dzia ania i Poddzia ania

2009 r.
1.

Dzia anie 9.1
Poddzia anie 9.1.1
Poddzia anie 9.1.2
Poddzia anie 9.1.3
Dzia anie 9.2
Dzia anie 9.3
Dzia anie 9.4
Dzia anie 9.5
RAZEM PRIORYTET IX
w tym projekty innowacyjne
w tym projekty wspó pracy
ponadnarodowej

Kontraktacja
2009 r.
2.

Kontraktacja
narastaj co (w
tym 2009r.)

Ogó em
publiczne

3.

4.=5+6+7+8

Wydatki 2010-2015
wynikaj ce z
kontraktacji
narastaj co
9.

Wydatki 2009r.
Bud et pa stwa
5.

73 922 496
23 653 771
47 545 592
2 723 133
43 211 819
18 252 855
8 132 824
16 419 163
159 939 157

Bud et JST

Fundusz Pracy

PFRON

6.

7.

8.

79 699 382
26 009 323
51 496 196
2 193 863
51 881 067
19 769 500
10 363 044
16 045 565
181 040 773

139 892 737
45 367 506
89 823 713
4 701 518
92 937 918
34 483 516
18 076 036
27 987 935
316 660 357

74 324 175
24 013 981
47 545 592
2 764 602
49 526 440
18 252 855
9 568 029
16 419 163
168 090 662

1 930 715

1 930 715

930 715

1 000 000

1 351 500

1 351 500

351 500

1 000 000
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401 679
360 210
0
41 469
6 314 621
0
1 435 205
0
8 151 505

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

24 625 322
7 802 797
15 448 859
1 373 666
16 548 985
593 085
3 108 913
3 209 113
48 085 418

PODPIS OSOBY UPOWA NIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIA ANIA

Miejscowo , data

Warszawa, 10.03.2009r.

Piecz i
podpis osoby
upowa nionej
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