
Strategia informacyjno – promocyjna dla Działania 9.2
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wdrażanego w województwie mazowieckim

I. Wprowadzenie

Działanie 9.2 PO KL jest dedykowane kształceniu zawodowemu. Jego celem jest
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób
dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Wykorzystanie oferowanego wsparcia ma skutkować m.in.:

Ø modernizacją szkolnictwa zawodowego
Ø dostosowaniem oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego

rynku pracy
Ø zwiększeniem atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (dla uczniów i dla

potencjalnych pracodawców absolwentów szkół zawodowych).

Cele te mają być osiągnięte dzięki realizacji kompleksowych programów rozwojowych szkół
i placówek, ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów
w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Zgodnie z Planem ewaluacji na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego POKL
wdrażanego w województwie mazowieckim została przeprowadzona ewaluacja pn.
Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim realizowanego w ramach
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powodem przeprowadzenia badania była ocena IP i IP 2 (tj. Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie/ Departamentu Strategii i Rozwoju
Regionalnego realizującego zadania wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego POKL
oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Instytucji Pośredniczącej II
stopnia), dotycząca realizacji przedmiotowego Działania. Zgodnie z nią, wiele składanych
w ramach Działania 9.2 PO KL wniosków było niskiej jakości – dużej części nie udawało się
uzyskać pozytywnej oceny merytorycznej. Ponadto, konkursy z Dz. 9.2 nie budziły tak
dużego zainteresowania, jak np. z Poddz. 9.1.1, czy 9.1.2. Instytucja Pośrednicząca II
stopnia identyfikowała obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości 12,75% wartości
projektu jako jedną z głównych przyczyn mniejszego zainteresowania aplikowaniem. Celem
ewaluacji było zidentyfikowanie faktycznych przyczyn nieosiągania zakładanych rezultatów
dotyczących współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami,
a także uzyskanie wiedzy dotyczącej realizowanych w ramach działania projektów.

W wyniku ewaluacji sformułowane zostały rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania
Działania 9.2 PO KL w województwie mazowieckim. Rekomendacja będąca podstawą
opracowania przedmiotowego dokumentu zwraca uwagę na konieczność docierania „…  z
informacją, promowanie dobrych praktyk wśród szkół, które nie aplikują, organizowanie
szkoleń z zakresu pisania wniosków, organizowanie szkoleń dla dyrektorów z zakresu
możliwości aplikowania i realizowania projektów”. Adresatem rekomendacji jest Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych. Zgodnie ze wskazanym (przez wykonawcę badania
ewaluacyjnego) sposobem wdrożenia przedmiotowej rekomendacji powinna zostać



„opracowana strategia informacyjno – promocyjna dla Działania 9.2, zakładająca także
elementy wsparcia w postaci szkoleń, uwzględniająca specyfikę placówek aplikujących. Do
jej realizacji powinny zostać wykorzystane zarówno zasoby MJWPU, jak również ROEFS.
Strategia powinna zakładać m.in.:
Ø promocję na poziomie lokalnym szkół, które z powodzeniem zrealizowały projekt,
Ø używanie „języka korzyści” dla szkół (np. finansowanie kosztów dojazdu,

wynagrodzenie dla pracodawców, finansowanie ubrań roboczych i materiałów
niezbędnych do praktyk/staży)

Ø animację lokalną uwzględniającą organy prowadzące,
Ø promocję dobrych praktyk wśród organów prowadzących szkoły.”.

II. Cel strategii

Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników
Działania 9.2…,barierami identyfikowanymi przez dyrektorów szkół są:
Ø negatywne opinie o trudnościach w realizacji projektów unijnych,
Ø brak wsparcia ze strony organu prowadzącego,
Ø brak wiedzy pozwalającej na przygotowanie dobrego wniosku.

Kluczowym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Działania 9.2
na Mazowszu, powinno być podjęcie szeregu działań informacyjno – promocyjnych,
mających na celu zachęcenie szkół/ organów prowadzących szkoły zawodowe, które jeszcze
nie realizują projektów w Działaniu 9.2 do aplikowania o środki EFS (w ramach
przedmiotowego Działania).

III. Działania informacyjno – promocyjne służące osiągnięciu celu

1. Konferencja podsumowująca wdrażanie komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego w województwie mazowieckim

Ø Zaproszenie na konferencję przedstawicieli organów prowadzących szkoły
zawodowe z terenu województwa mazowieckiego oraz dyrektorów szkół

Ø Przedstawienie charakterystyki wdrażania Działania 9.2 POKL
Ø Omówienie założeń dla konkursów w ramach Działania 9.2 POKL, które

zostaną ogłoszone w 2012 roku
Ø Zasada równości szans kobiet i mężczyzn we wnioskach o dofinansowanie

projektów w ramach Działania 9.2 POKL
Ø Prezentacja dobrych praktyk przez beneficjenta realizującego projekt

w ramach Działania 9.2.

Termin realizacji: 1 grudnia 2011 r. – zadanie zrealizowane.

Instytucje odpowiedzialne za realizację zadania: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

2. Kampania informacyjno – promocyjna dla Działania 9.2 POKL w każdym subregionie
województwa mazowieckiego

Ø Zorganizowanie w każdym subregionie spotkań informacyjno – promocyjnych
Ø Zaproszenie  na spotkania przedstawicieli organów prowadzących szkół oraz

dyrektorów szkół zawodowych działających na terenie danego subregionu
Ø Uzyskanie potwierdzenia chęci udziału w spotkaniu, w przypadku braku

potwierdzenia ponowienie zaproszenia, z jednoczesną prośbą o wskazanie



powodów braku zainteresowania aplikowaniem o środki EFS w ramach
Działania 9.2 POKL1

Ø Omówienie podczas spotkań charakterystyki Działania 9.2 POKL, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad aplikowania w konkursie oraz
wypełniania wniosku o dofinansowanie

Ø Poinformowanie o możliwości uzyskania bezpłatnego doradztwa w zakresie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie w siedzibie ROEFS – zachęcenie
do indywidualnych spotkań z doradcami ROEFS w danym subregionie

Ø Zaprezentowanie dobrych praktyk na podstawie projektu realizowanego
w danym subregionie w ramach Działania 9.2 POKL.

Termin realizacji: styczeń 2012 r.

Instytucje odpowiedzialne za realizację zadania: Regionalne Ośrodki
Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych.

3. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie
w zakresie Działania 9.2

Ø Umożliwienie przedstawicielom podmiotów zainteresowanych aplikowaniem
w Działaniu 9.2 indywidualnych spotkań z doradcą ROEFS

Ø Udzielenie kompleksowej pomocy w zakresie przygotowania wniosku
o dofinansowanie, (nie ograniczającej się do jednorazowego spotkania).
W rezultacie złożenie wniosku o dofinansowanie.

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2012 r., w zależności od terminów
konkursów ogłaszanych w ramach Działania 9.2 w roku 2012.

Instytucje odpowiedzialne za realizację zadania: Regionalne Ośrodki
Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych.

IV. Monitorowanie podjętych działań

Ø Monitorowanie zadań realizowanych przez ROEFS w poszczególnych
subregionach

Ø Monitorowanie zainteresowania aplikowaniem o środki unijne w zakresie
Działania 9.2 w ramach konkursu ogłoszonego w I kwartale 2012, w celu
ewentualnego wzmożenia działań informacyjno – promocyjnych.

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2012 r.

Instytucje odpowiedzialne za realizację zadania: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych.

Dokument przyjęto w dniu 16 grudnia 2011 r. na posiedzeniu Regionalnej Informacyjnej
Grupy Roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele IP, IP2 oraz ROEFS.

1 Tzw. metryka konsultacji potwierdzająca udział np. w spotkaniu zbiorowym, ilość spotkań/konsultacji
indywidualnych (w tym liczbę godzin), zakres udzielonej pomocy.


