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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa
Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu
Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Oś III Kompetencje i kwalifikacje
Oś IV Poprawa dostępności transportowej
Oś V Gospodarka niskoemisyjna
Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie
jego zasobami
Oś VII Poprawa spójności społecznej
Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Oś IX Rozwój lokalny
łącznie

Fundusz/Cel
tematyczny

EFRR [mln
EUR]

EFS [mln
EUR]

EFRR: CT 1, 3, 8

247,37

-

EFS: CT 8
EFS: CT 10
EFRR: CT 7
EFRR: CT 4

208,00
180,53

84,09
129,83
-

EFRR: CT 6

57,00

-

-

59,00

179,32

-

EFS: CT 9
EFRR:
CT 2, 6, 9, 10
EFS: CT 9

28,96
872,2
341,4
1 213,6

Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF)

Gminy wchodzące w obszar BOF:
 Białystok,
 Choroszcz,
 Czarna Białostocka,

 Dobrzyniewo Duże,
 Juchnowiec Kościelny,
 Łapy, Supraśl,
 Turośń Kościelna,

 Wasilków,
 Zabłudów

EFRR
67 183 805 Euro
EFS
8 816 195 Euro

EFS
Oś III Kompetencje i kwalifikacje

Nazwa Działania

Wsparcie UE
(mln EUR)

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

24,15

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

45,00

Działanie 3.3 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki

44,58

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Działanie 3.3
Szkolnictwo zawodowe na rzecz
konkurencyjności podlaskiej
gospodarki

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Możliwość aplikacji szkół zawodowych z i spoza Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego o środki na wsparcie szkół zawodowych

Działanie 3.3
Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz
konkurencyjności
podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz
konkurencyjności
podlaskiej gospodarki
40,5 mln euro

Szkoły spoza BOF

Szkoły z BOF

44,8 mln euro
Poddziałanie 3.3.2
Stworzenie Centrum
Kompetencji BOF

4,3 mln euro
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Szkoły z BOF

Do kogo kierowane jest wsparcie w ramach działania 3.3?
Odbiorcy (grupy docelowe):

szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe

uczniowie i słuchacze szkół/placówek prowadzących kształcenie
zawodowe
nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej
nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe
doradcy zawodowi oraz nauczyciele wyznaczeni do realizacji
zadań z zakresu doradztwa zawodowego
zatrudnieni w
szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w
szczególności:
• organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły
zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne
przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione
do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów
umiejętności zawodowych,
• pracodawcy i przedsiębiorcy,
• jednostki naukowe w tym uczelnie,
• organizacje pozarządowe,

• IOB (instytucje otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Typy projektów
Typu 1 tj. Popularyzacja kształcenia zawodowego realizowana w oparciu o
wielosektorową współpracę w formie kompleksowych projektów partnerskich
angażujących placówki systemu oświaty, pracodawców, podmioty
specjalizujące się w poradnictwie edukacyjno-zawodowym, organizacje
pozarządowe, przy wsparciu specjalistów w dziedzinie marketingu
społecznego.

Konkurs, który przewidywał wybór projektu w ramach tego typu zostanie
zakończony w czerwcu 2017

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Typy projektów
Typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych
poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia
zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach
pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w
szczególności:
a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
(matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z
zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez
uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez: wdrożenie nowych,
innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w
toku edukacji;
c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące
odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych,
minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki
kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w
ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji
BOF);
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Typy projektów
e)

f)
g)

h)

i)

staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są
szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w
ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum
Kompetencji BOF);
pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych,
także w zakresie przedmiotów zawodowych;
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze
kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania
metod eksperymentu naukowego w edukacji;
doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do
najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem;
tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne;

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Typy projektów

Typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społecznogospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do
rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy
Typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
Typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy
jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

www.rpo.wrotapodlasia.pl

EFRR
Działanie 8.2
Uzupełnienie deficytów w zakresie
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

www.rpo.wrotapodlasia.pl

EFRR

Działanie 8.2
Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Nazwa Działania

Wsparcie UE
(mln EUR)

Poddziałanie 8.2.1
Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

13,68

Poddziałanie 8.2.2
Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

22,72

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Typy projektów dla szkół zawodowych w ramach działania 8.2
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych
szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie
oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków
rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, będą realizowane w zakresie:
a) rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy technicznodydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu
zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
b) tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu;
c) wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt,
narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i
placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego

d) rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich
wyposażenia;
e) rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół
zawodowych
g) dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego i państwowych wyższych szkół
zawodowych oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów
projektu.
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Planowane konkursy w 2017r.
1. EFS
Konkurs na staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców
nabór: listopad 2017,
alokacja 25 mln PLN;
2. EFRR
Konkurs na projekty infrastruktury kształcenia zawodowego, ustawicznego i
państwowych wyższych szkół zawodowych (8.2.1)
nabór: listopad 2017r.,
alokacja EFRR 35 mln PLN:
• infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 30 mln zł
• infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych wyższych szkół
zawodowych – 5 mln zł
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Planowane konkursy w 2017r.

3. EFS + EFRR
Konkurs na projekty zintegrowane (BOF)
nabór: październik 2017,
alokacja EFS 30 mln PLN, EFRR 34 mln PLN,
• w ramach EFS - tylko kompleksowe programy rozwojowe
• w ramach EFRR – inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskeigo 09.09.2015

Dziękuję za uwagę

www.rpo.wrotapodlasia.pl

