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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe 

dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

FISZKA KONKURSU1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego 

programowania. 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III  IV X 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          X  

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

20 900 000,00 
Alokacja na konkurs z podziałem na 10 obszarów branżowych: 

1) A – administracyjno-usługowy (I) (275 000 PLN): 

- branża fryzjersko-kosmetyczna (440 000 PLN) 

- branża chemiczno-ceramiczno-szklarska (595 000 PLN) 

- branża poligraficzno-fotograficzna (860 000 PLN) 

- branża drzewno-meblarska (550 000 PLN) 

2) A – administracyjno-usługowy (II) (250 000 PLN): 

- branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa (1 230 000 PLN) 

- branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (890 000 PLN) 

3) A – administracyjno-usługowy (III) (125 000 PLN): 

- branża skórzano-obuwnicza (400 000 PLN)  

- branża włókienniczo-odzieżowa (445 000 PLN) 

4) B – budowlany (350 000 PLN): 

                                                           
1
 Realizacja projektu uzależniona jest od przyjęcia projektu przepisów prawnych przez Ministra właściwego ds. 

oświaty i wychowania, które warunkują prawidłową realizację projektów. 



- branża budowlana (1 525 000 PLN) 

- branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (1 020 000 PLN) 

5) E – elektryczno-elektroniczny oraz S – artystyczny (300 000 PLN): 

- branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna (1 725 000 PLN) 

- branża teleinformatyczna (565 000 PLN) 

- branża artystyczna (330 000 PLN) 

6) M – mechaniczny (325 000 PLN): 

- branża mechaniczna – mechanika precyzyjna (505 000 PLN) 

- branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych (1 625 000 

PLN) 

- branża motoryzacyjna (850 000 PLN) 

7) G – górniczo-hutniczy (175 000 PLN): 

- branża górniczo-wiertnicza (675 000 PLN) 

- branża hutniczo-odlewnicza (350 000 PLN) 

8) R – rolniczo-leśny (200 000 PLN): 

- branża leśno-ogrodnicza (975 000 PLN) 

- branża rolno-hodowlana (960 000 PLN) 

9) T – turystyczno-gastronomiczny (125 000 PLN): 

- branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (1025 000 PLN) 

- branża spożywcza (710 000 PLN) 

10) Z – medyczno-społeczny (375 000 PLN): 

- branża ochrony zdrowia (1 565 000 PLN) 

- branża pomocy społecznej (730 000 PLN) 

- branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (355 000 PLN) 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 

nauki zawodu, w tym: 

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie 

praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży 

zawodowych 

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na 

poziomie kwalifikacji technika 

c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia 

zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego 

d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba publicznych szkół zawodowych dla młodzieży 

kształcących na poziomie kwalifikacji technika, 

wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania 

organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu 

3000 



WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba zawodów, dla których zostały wypracowane 

rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki 

zawodu 

100 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni 

zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne 

uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż, podanych poniżej: 

2. A – administracyjno-usługowy (I) (275 000 PLN): 

- branża fryzjersko-kosmetyczna (440 000 PLN) 

- branża chemiczno-ceramiczno-szklarska (595 000 PLN) 

- branża poligraficzno-fotograficzna (860 000 PLN) 

- branża drzewno-meblarska (550 000 PLN) 

3. A – administracyjno-usługowy (II) (250 000 PLN): 

- branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa (1 230 000 PLN) 

- branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (890 000 PLN) 

4. A – administracyjno-usługowy (III) (125 000 PLN): 

- branża skórzano-obuwnicza (400 000 PLN)  

- branża włókienniczo-odzieżowa (445 000 PLN) 

5. B – budowlany (350 000 PLN): 

- branża budowlana (1 525 000 PLN) 

- branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (1 020 000 PLN) 

6. E – elektryczno-elektroniczny oraz S – artystyczny (300 000 PLN): 

- branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna (1 725 000 PLN) 

- branża teleinformatyczna (565 000 PLN) 

- branża artystyczna (330 000 PLN) 

7. M – mechaniczny (325 000 PLN): 

- branża mechaniczna – mechanika precyzyjna (505 000 PLN) 

- branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych (1 625 000 PLN) 

- branża motoryzacyjna (850 000 PLN) 

8. G – górniczo-hutniczy (175 000 PLN): 

- branża górniczo-wiertnicza (675 000 PLN) 

- branża hutniczo-odlewnicza (350 000 PLN) 

9. R – rolniczo-leśny (200 000 PLN): 

- branża leśno-ogrodnicza (975 000 PLN) 

- branża rolno-hodowlana (960 000 PLN) 

10. T – turystyczno-gastronomiczny (125 000 PLN): 

- branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (1025 000 PLN) 

- branża spożywcza (710 000 PLN) 

11. Z – medyczno-społeczny (375 000 PLN): 

- branża ochrony zdrowia (1 565 000 PLN) 

- branża pomocy społecznej (730 000 PLN) 

- branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (355 000 PLN)Jeden projekt może obejmować tylko jeden 



obszar branżowy. Maksymalna wartość projektu w danym obszarze branżowym nie może przekraczać wartości 

wskazanych powyżej (pogrubione wiersze oznaczają obszary branżowe). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wyłonienie 

podmiotów, które posiadają wiedzę i 

doświadczenie w zakresie prowadzenia 

badań naukowych i prac rozwojowych 

ukierunkowanych na ich wdrożenie i 

zastosowanie w praktyce lub podmiotów 

reprezentatywnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego wchodzących w 

skład danej branży lub podmioty  

zrzeszające osoby połączone wspólnymi 

interesami gospodarczymi, prowadzące 

podobnego rodzaju działalność 

gospodarczą w danej branży lub uczelnie 

akademickie i zawodowe kształcące na 

kierunkach właściwych dla branży, objętej 

konkursem (uczelnie artystyczne, 

ekonomiczne, medyczne, 

rolniczo/przyrodnicze, morskie, służb 

państwowych, techniczne, wojskowe, 

wychowania fizycznego). 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

12. Beneficjent zrealizuje projekt we  współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, centrami 

kształcenia praktycznego lub centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego, w których kształcenie 

prowadzone jest w zawodach właściwych dla danej branży. 

Uzasadnienie: 

Projekt obejmuje współpracę we 

wszystkich zawodach ujętych w danej 

branży, określonych w regulaminie 

konkursu.  

Projekt zakłada współpracę z co najmniej 

jedną ze szkół/jednym z CKP lub CKZiU 

kształcącą w danym zawodzie w każdym 

z województw, o ile kształcenie w 

zawodzie jest prowadzone w tym 

województwie.  

Jeżeli kształcenie w danym zawodzie nie 

jest prowadzone w każdym 

województwie, beneficjent uzupełni liczbę 

szkół/CKP lub CKZiU w danym zawodzie 

do objęcia współpracą o szkoły z innych 

województw, tak by w każdym zawodzie 

projekt obejmował współpracę z co 

najmniej 16 szkołami. 

W przypadku gdy kształcenie w danym 

zawodzie na terenie kraju realizuje mniej 

niż 30 szkół/CKP lub CKZiU projekt 

powinien obejmować współpracę z co 

najmniej 50% z nich. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości produktów projektu przy 

zaangażowaniu głównych interesariuszy 

szkolnictwa zawodowego posiadających 

doświadczenie w realizacji kształcenia  

w poszczególnych zawodach. 

Przyporządkowanie zawodów dla branż 

zostanie zamieszczone w regulaminie 

konkursu.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



Projekt obejmuje opracowanie i 

pilotażowe wdrożenie rozwiązań 

organizacyjnych w zakresie realizacji 

praktycznej nauki zawodu.  

13. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż 24 miesiące 

Uzasadnienie: 

Wskazany w kryterium termin 2 lat na 

realizację projektów jest okresem 

niezbędnym do opracowania produktów 

oraz przeprowadzenia pilotażu rozwiązań 

wypracowanych w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

14. Beneficjent opracuje kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, 

której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty 

kształcenia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu przygotowanie 

kosztów kształcenia w poszczególnych 

zawodach szkolnictwa zawodowego, 

mających istotny wpływ na decyzje 

organów prowadzących i dyrektorów 

szkół prowadzących kształcenie  

w zawodach w zakresie uruchamiania 

nowych kierunków kształcenia oraz 

wyboru modelu kształcenia opartego na 

kształceniu szkole, w centrum 

kształcenia praktycznego lub  

u pracodawcy.  

Szczegółowe kryteria do uwzględnienia 

w modelu kosztowym zostaną określone 

w regulaminie konkursu (np. miejsce 

realizacji praktycznej nauki zawodu oraz 

koszty wyposażenia pracowni i 

warsztatów szkolnych). 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

15. Beneficjent opracuje modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu w danej branży, której dotyczy 

dany projekt. Dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu, 

opracowany model będzie uwzględniał dwa warianty realizacji kształcenia praktycznego: szkoła – centrum 

kształcenia praktycznego (ckp) – pracodawca oraz szkoła – pracodawca, a w przypadku grup zawodów,  

w których nie jest możliwa współpraca szkoły z ckp – wariant współpracy na linii szkoła – pracodawca.  

Po opracowaniu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu beneficjent przekaże go do 

oceny i weryfikacji zewnętrznym ekspertom ds. kształcenia zawodowego wyłonionych przez IP. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu opracowanie 

modeli realizacji praktycznej nauki 

zawodu w branżach, których dotyczy 

konkurs, z uwzględnieniem wariantu 

współpracy na linii szkoła prowadząca 

kształcenie zawodowe – centrum 

kształcenia praktycznego – pracodawca 

oraz szkoła prowadząca kształcenie 

zawodowe – pracodawca, z 

uwzględnieniem podziału na grupy 

zawodów określone w regulaminie 

konkursu. W przypadku grup zawodów, 

w których nie jest możliwa współpraca 

na linii szkoła – ckp – pracodawca  

z uwagi na brak kształcenia w ckp  

w zawodach należących do tych grup, 

opracowany model będzie uwzględniał 

wariant współpracy na linii szkoła 

prowadząca kształcenie zawodowe – 

pracodawca. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



Model dla danej branży będzie 

obejmował rozwiązania uwzględniające 

zróżnicowaną strukturę przedsiębiorstw 

(w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, 

przedsiębiorstw małych, średnich  

i dużych). 

Szczegółowe kryteria w zakresie 

zawartości merytorycznej modelu zostaną 

określone w regulaminie konkursu.  

16. Wszystkie produkty opracowane w projekcie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego. 

Uzasadnienie: 

Opracowane w konkursie produkty, aby 

mogły zostać wykorzystane przez szkoły, 

muszą być zgodne z obowiązującym 

prawem oświatowym. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

17. Beneficjent opracuje dla danej branży zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego  

u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości 

kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

rozwiązań pozwalających na 

monitorowanie jakości kształcenia 

praktycznego realizowanego przez 

uczniów w przedsiębiorstwach. 

Opracowane zasady zapewniania 

jakości będą uwzględniały europejskie 

ramy staży zawodowych. 

Szczegółowe wymagania w zakresie 

zawartości zasad zapewniania jakości 

oraz proponowanego przez beneficjenta 

narzędzia ich weryfikacji zostaną 

określone w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

18. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu 

w jednym z zawodów w danej branży, której dotyczy dany projekt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ocenę i weryfikację 

opracowanego w ramach projektu 

modelowego programu  realizacji 

praktycznej nauki zawodu.  

Przeprowadzony pilotaż pozwoli na 

sprawdzenie, czy wszystkie elementy 

opracowanego modelu będą mogły 

zostać zastosowanie w  praktyce 

szkolnej, a tym samym, czy są możliwe 

do zarekomendowania na poziomie 

rozwiązań systemowych. 

Szczegółowe wymagania w zakresie 

przeprowadzenia pilotażu zostaną 

określone w regulaminie konkursu  (np. 

okresu i zakresu jego realizacji). 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 

19. Beneficjent opracuje rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego. 

Uzasadnienie: 

Rekomendacje, opracowane na 

podstawie wyników przeprowadzonego 

pilotażu, obejmujące modelowy program  

realizacji praktycznej nauki zawodu w  

jednym z zawodów w danej branży, 

dotyczyć będą propozycji zmian 

przepisów prawa oświatowego w  

zakresie warunków i trybu organizowania 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 



praktycznej nauki zawodu we 

współpracy szkół z ckp i pracodawcami 

oraz szkół z pracodawcami. 

Rekomendacje będą obejmowały 

również propozycje zasad zapewniania 

jakości kształcenia praktycznego 

realizowanego w przedsiębiorstwach. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nie dotyczy 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 


