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Informacja dot. zamierzeń Powiatu Lęborskiego w ubieganiu się o środki finansowe z Unii Europejskiej w latach 2012-2013 

Posiedzenie Komisji w dniu 26.01.2012 r. 

 

Projekty, które uzyskały dofinansowanie i są/będą realizowane w latach 2012/2013: 

Treść zadania 
Krótka charakterystyka realizowanego zadania KOMÓRKA 

REALIZUJĄCA 
PROJEKT 

 
„KSZTAŁCENIE 
USTAWICZNE 
PRZEPUSTKĄ DO 
LEPSZEGO JUTRA” 
EFS - 9.3 POKL  
 
 razem 1.054.300 zł 
 
01.10.2011-31.12.2012 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 
mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji (zdobytych w sposób 
pozaformalny i nieformalny) poprzez program formalnego ich potwierdzenia w formie egzaminów 
czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lęborku.  
 
• Konsultacje przygotowujące do egzaminów czeladniczych/ mistrzowskich dla 120 osób (60 kobiet, 60 
mężczyzn) w branży np.: fryzjerskiej, handlowej, murarskiej, stolarskiej, gastronomicznej (lub innej stos. do 
zmieniających się potrzeb).  
• Potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji poprzez egzamin czeladniczy/mistrzowski dla 120 osób (60 
kobiet, 60 mężczyzn), w np. następujących zawodach: fryzjer, sprzedawca, murarz, stolarz, kucharz Ilość 
uczestników danego wsparcia i kierunki egzaminów będą uzależnione od aktualnych potrzeb i rynku pracy.  
• Możliwość korzystania z platformy e-learningowej w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich  
 
Konsultacje i egzaminy będą odbywały się w miarę możliwości w Lęborku. Uczestnikom projektu bezpłatnie 
zapewnione zostaną: materiały dydaktyczne, wyżywienie, odzież ochronna, badania lekarskie, 
ubezpieczenie grupowe, dla potrzebujących przy spełnieniu odpowiednich kryteriów również: noclegi, zwrot 
kosztów przejazdu. 
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„KADRA PRZYSZŁOŚCI” 
EFS 5.2.1 POKL 
 razem 970.950 zł 
 
01.01.2011-31.12.2012 

 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Lęborku, Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i Urzędu Gminy w Cewicach oraz 
podniesienie jakości usług poprzez poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz 
osobistych 173 urzędniczek i urzędników w powiecie lęborskim. 
Zadanie 2: PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH POWIATU 
LĘBORSKIEGO - szkolenia specjalistyczne 
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Zadanie 3: ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH POWIATU LĘBORSKIEGO - 
szkolenia językowe i ogólno komputerowe 
Zadanie 4: PROFESJONALNY URZĄD - wzmocnienie JST w zakresie realizacji zadań własnych, spotkania 
- forum urzędników, wymiana doświadczeń, dni otwarte 
Organizacja tzw. FORÓW URZĘDNICZYCH - spotkań tematycznych mających na celu wymianę 
doświadczeń pomiędzy BO(w różnych zespołach tematycznych)-tematy w zależności od potrzeb. 
 W każdym z urzędów zorganizowane zostaną tzw. dni otwarte, podczas których rozdawane będą oferty 
urzędów.  
Każdy urząd przygotuje swój Kodeks Etyczny (odbędą się warsztaty z zakresu tworzenia kodeksu 
etycznego), a ich publikacja zostanie zlecona w drukarni. 

W LĘBORKU 

„TANDEMEM DO 
ŚWIETLANEJ 

PRZYSZŁOŚCI” 
EFS – 9.1.2 PO KL 
razem 2.341.700 zł 

 
01.01.2012-31.12.2014 

 
Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności 
społeczno-kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie zdolności u 865 
uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (LO nr 1 i LO nr 2) do przyszłego 
zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych wzmacniających atrakcyjność i podnoszących 
jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014r.W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania 
merytoryczne na rzecz uczestników projektu:1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej LO1 i LO2 w 
Lęborku poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych - w zakresie kompetencji kluczowych a. 25 grup po 
10 osób w każdym roku szkolnym po średnio 2 godziny tygodniowo odpowiednio do zgłoszonego 
zapotrzebowania dla LO2 i LO1b. Przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe uczniów wg każdorazowo 
badanych szczegółowych potrzeb w danym roku szkolnym spośród przedmiotów takich jak: i. Zajęcia 
pozalekcyjne (kółka zainteresowań) - matematyka, chemia, biologia, historia/WOS, geografia ii. Zajęcia 
pozalekcyjne (kółka zainteresowań) - język polski, angielski, niemiecki, rosyjski, przedsiębiorczość iii. 
Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane w okresie: 1. marzec - czerwiec 2012; 2. październik 2012-czerwiec 
2013; 3. październik 2013- czerwiec 2014; 4. wrzesień 2014- listopad 20142. Podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej LO1 i LO2 w Lęborku poprzez realizację zajęć pozaszkolnych oraz wycieczek 
edukacyjnych w zakresie kompetencji - 72 osobya. 6 kółek (dziennikarskie, taneczne, fittness, 
fotograficzne, turystyczno-krajoznawcze, teatralne) rozwijających kompetencje kluczowo-społeczne, 
językowe i kulturalne: w każdej grupie po 12 osób łącznie w każdym roku szkolnym z obu szkół.b. wydanie 
2 przewodników po powiecie dla młodzieży, 6 wystaw fotograficznych i 6 przedstawień teatralnych, 6 
biuletynów dziennikarskich, 3 pokazy taneczne i 3 pokazy fitness, 11 wyjazdów c. Organizacja wyjazdów w 
nagrodę za aktywność i obecność na zajęciach:i. Wyjazd do teatru połączony z wyjściem do muzeum/galerii 
- 6 razy w trakcie trwania projektuii. Wyjazd do Parku Naukowo–Technologicznego - 3 razy w trakcie 
trwania projektuiii. Wyjazdy do Centrum Kopernika w Warszawie, połączone z wejściem do Zamku 
Królewskiego w Warszawie – 2 razy w trakcie projektu dla najaktywniejszych uczniów 
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3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO1 i LO2 w Lęborku poprzez realizację zajęć 
wyrównawczych  
a. Organizacja zajęć wyrównawczo–dydaktycznych dla uczniów z niskimi wynikami nauczania – 60 osób 
b. 6 grup po 10 osób w każdym roku szkolnym, z przedmiotów do wyboru wg potrzeb uczniów -  
po zapoznaniu się z dysproporcjami wiedzy uczniów do każdych zajęć zostanie opracowany program 
autorski. 
c. Zajęcia wyrównawcze - do wyboru spośród: matematyka, historia/WOS, biologia, język polski, języki 
obce- angielski, niemiecki. Wybór przedmiotów do nauczania w trakcie zajęć wyrównawczych zostanie 
poprzedzony analizą potrzeb szczegółowych w każdym roku szkolnym - ponieważ grupa uczniów zmienia 
się w trakcie roku szkolnego (przychodzą nowe klasy I, odchodzą klasy III), jak również potrzeby nowo 
przychodzących klas pierwszych są niemożliwe do oszacowania w tym momencie. 
d. Zajęcia wyrównawcze będą realizowane w okresie: 1. marzec 2012- czerwiec 2012; 2. październik 2012-
czerwiec 2013; 3. październik 2013- czerwiec 2014; 4. wrzesień 2014- listopad 2014 
4. Programy profilaktyczne LO1 i LO2 w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i 
przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty  
a. Dla każdego ucznia obu szkół przewidziano obligatoryjny udział w programie profilaktyki,  
tj. warsztatach radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie ze złością, z komunikacji, asertywności oraz  
w pogadankach na temat stereotypów, zagrożeń związanych z odchudzaniem i uzależnieniami, itd.  
b. Każdy uczeń będzie miał dostęp do psychologa.  
c. Zatrudnienie psychologa, organizacja pogadanek dla uczniów (na które ma być zaproszony np. były 
narkoman, który opowie o swojej walce z nałogiem), pogadanek dla rodziców. 
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 865 uczniów/ uczennic LO1 i LO2 mające na celu przygotowanie 
do wyboru ścieżki kariery zawodowej 
a. Każdy uczeń będzie miał dostęp do doradcy zawodowego.  
b. Zatrudnienie doradców zawodowych  
Przewidziano, iż uczniowie mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, według własnych potrzeb i 
możliwości.  
Ponadto przewidziano zakup wyposażenia dla obu szkół – zestawów multimedialnych (tablice interaktywne, 
laptopy, projektory), tablic suchościeralnych, kserokopiarki, bindownicy. 
 

 

„Wzmocnienie tożsamości 
regionu Morza Bałtyckiego 
poprzez turystykę 
wykorzystującą dziedzictwo 
AGORA 2.0” 
EFRR- Program Region 
Morza Bałtyckiego 

 
Projekt „Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą 
dziedzictwo” skupia się na zaszczepianiu wspólnej tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego przez 
uwydatnianie, rozwijanie, naturalny marketing i dziedzictwo kulturowe jako środowisko biznesowe i wybitna 
siła regionu. Przeprowadzenie ankietyzacji wśród turystów. 
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"DROGA DO 
SAMODZIELNOŚCI"  
EFS, 7.2.2/ innowacyjny 
1.044.650 zł 
 
02.07.2012-30.06.2015 

 
Projekt innowacyjny. 
 
Potrzeba innowacyjnego trójpłaszczyznowego oddziaływania w celu rozwiązania problemów w stosunku do 
obecnie stosowanej praktyki, co doprowadzi do zwiększenia oferty oraz osiągnięcia efektywności 
podejmowanych działań:  

 szkoleń dla pracowników pomocy społecznej i opieki zastępczej - nowoczesne metody pracy z 
klientem (w tym skuteczne motywowanie)  

 utworzenie biura mentoringu-wsparcie usamodzielnianych -zastosowanie zmodyfikowanych lub 
dotychczas niestosowanych przez PCPR instrumentów aktywnej integracji.  

Ww. działania przyczynią się do poprawy życia odbiorców - usamodzielnianych wychowanków, a także 
usprawnią system pomocy społecznej.  
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REWITALIZACJA 
CENTRUM LĘBORKA - 
EFRR, 3.2.1 RPO WP 

 
Realizacja merytoryczna inwestycji – REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI 
 
Przygotowywanie dokumentacji dla Urzędu Miejskiego w Lęborku do wniosków o płatność - REFERAT 
PROGRAMÓW POMOCOWYCH 
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TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ POWIATU 
LĘBORSKIEGO  
- EFRR, 5.5 RPO WP 

 
Realizacja merytoryczna inwestycji – REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI 
 
Przygotowywanie dokumentacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku do wniosków o płatność -
REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH 
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 „REWITALIZACJA 
EUROPEJSKIEGO 
SZLAKU 
KULTUROWEGO NA 
OBSZARZE 
POŁUDNIOWEGO 
BAŁTYKU- 
POMORSKA DROGA ŚW. 
JAKUBA” 
285 214,49 zł 

Głównym celem Projektu jest socjologiczno-ekonomiczna aktywizacja Regionu Południowego Bałtyku przez 
przygotowanie produktu turystycznego oraz przez jego promocję wśród potencjalnych użytkowników. 
Równie ważne jest zwalczanie społecznego wykluczenia z rynku turystycznego niektórych grup 
społecznych będących w potrzebie, takich jak osoby niepełnosprawne i starsze. Najważniejsze cele 
zakładają:  

1. Stworzenie międzynarodowego szlaku w połączeniu z szerszą zachodnioeuropejską siecią 
2. Stworzenie warunków wstępnych dla rozszerzenia na Wschód,  
3. Połączenie szlaku (w sensie mentalnym) z szerszą siecią wspomnianą wyżej,  
4. Podnoszenie świadomości wśród potencjalnych użytkowników (grupy docelowe) dotyczącej istnienia 

takiego produktu turystycznego,  
5. Promocja i testowanie użycia produktu turystycznego przez najbardziej poszkodowane grupy 

społeczne w odniesieniu do aktywności turystycznej takiej jak turystyka osób niepełnosprawnych 
oraz turystyka osób starszych, 
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6. Stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, które ułatwiłoby  
skorzystanie z niego wyżej wymienionym grupom.  

Osiągniętym celem miałoby być bardziej efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz 
rozwoju regionalnego Regiony Południowego Bałtyku. Tutaj kładzie się nacisk na aktywizację już 
istniejącego, ale niewykorzystywanego potencjału wymagającego międzynarodowej współpracy.  
 

Pomorskie – dobry kurs 
na edukację. Szkolnictwo 
zawodowe w regionie 
a wyzwania rynku prac 

 
Projekt Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku 
pracy realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten ma na 
celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim i dostosowanie go do wymogów 
rynku pracy poprzez realizację w szkołach programów rozwojowych. Działaniami w ramach projektu 
objętych będzie około 30 000 uczniów z ponad 100 szkół zawodowych województwa pomorskiego. 
 
U podstaw tworzenia projektu znalazły się wyniki badań i przeprowadzonych diagnoz , które wskazują na:  

 niezadowalającą jakość szkolnictwa zawodowego, 

 słabą współpracę szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, 

 rozmijające się z oczekiwaniami pracodawców przygotowanie absolwentów szkół zawodowych. 
 
W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:  

 zrealizowanie programów rozwojowych w minimum 110 szkołach i placówkach kształcenia 
zawodowego, 

 nawiązanie współpracy 110 szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami w 
zakresie wdrażania programów rozwojowych, 

 zakończenie udziału w stażach i praktykach przez 37 000 uczniów w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe, 

 doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych. 
 
W dniu 14 września 2011 r. został podpisany List intencyjny pomiędzy Powiatem Lęborskim, a 
Województwem Pomorskim w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu 
innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku 
pracy”. 
 
Wysokość wkładu własnego powiatu lęborskiego  ogółem wynosi 97.437,50 zł, z czego w roku budżetowym 
2012  - 32.391,00 zł, w roku 2013 - 32.391,00 zł, w roku 2014 – 32.655,50 zł, co stanowi 1/3 całkowitej 
kwoty dofinansowania na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.  
 
Całkowita kwota dofinansowania razem z wkładem własnym powiatu na doposażenie pracowni kształcenia 
zawodowego  wynosi 292.312,50 zł. 
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Na zakup wyposażenia w rozbiciu na poszczególne lata zostaną przeznaczone następujące kwoty w 2012 
roku – 97.173,00, w 2013 roku – 97.173,00, w 2014 roku – 97.966,50 zł. 
 
Powiatowym koordynatorem projektu systemowego jest Elżbieta Rabenda.  
 

Pomorskie – dobry kurs 
na edukację. Wspieranie 
uczniów o szczególnych 
predyspozycjach w 
zakresie matematyki, 
fizyki i informatyki 

 
Projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych 
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”,  realizowany jest przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
 
U podstaw tworzenia projektu znalazły się wyniki badań, które potwierdzają, iż tradycyjne formy wsparcia 
zdolnych uczniów stosowane w przez samorządy lokalne to głównie stypendia oraz system olimpiad i 
konkursów przedmiotowych,  mających  ograniczony zasięg poprzez nieliczne - w stosunku do potencjału - 
kuźnie olimpijczyków. Brakuje ze strony administracji oświatowej systemowego podejścia do kształcenia 
szczególnie uzdolnionych uczniów, brakuje również spójnych w regionie rozwiązań pod względem 
merytorycznym, metodycznym  i organizacyjnym, dotyczących opieki nad uczniem zdolnym. Realizacja 
projektu  wspierającego nieprzeciętne umiejętności  ucznia w sposób kompleksowy, wypełnia tę lukę. 
  
Do najważniejszych elementów, które mają składać się na regionalny i lokalny system wsparcia uczniów 
uzdolnionych, z których korzystać będą uczniowie i nauczyciele szkół powiatu lęborskiego, należą: 

 system diagnozy uzdolnień uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, 

 portal edukacyjny z platformą e-learningową, która będzie służyć integracji  
i komunikacji oraz wyeliminuje bariery związane ze statusem ucznia, 

 opieka merytoryczna uczelni wyższych, 

 sieć centrów nauczania kreatywnego w powiatach, będących ośrodkami wspierającymi uczniów 
uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli pracujących z nimi, 

 partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska.  
 
W ramach projektu zostaną opracowane: 

 autorskie programy zajęć pozaszkolnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki dla wszystkich 
etapów kształcenia, 

 autorskie programy doskonalenia nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi, 

 baza materiałów dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych, 

 programy e-learningowych zajęć na platformę edukacyjną, 

 programy akademickich kół przedmiotowych i letnich obozów naukowych, 

 programy warsztatów dla nauczycieli w obszarze rozpoznawania uzdolnień. 
 
Projekt realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego w okresie 1 września 2010 - 31 sierpnia 
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2013 roku.  
W dniu 14 kwietnia 2011 r. został podpisany List intencyjny pomiędzy Powiatem Lęborskim, a 
Województwem Pomorskim w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu 
innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach 
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. 
Koordynatorem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Powiecie Lęborskim jest Grzegorz Popin. 

AKTYWIZACJA 
SPOŁECZNO - 
ZAWODOWA „BRAMA 
PERSPEKTYW” 
EFS, 7.1.2 PO KL 
 
Dotychczas łączna wartość 
1.030.828,87 zł 

 
Projekt systemowy pn.: Aktywizacja społeczno - zawodowa „Brama Perspektyw” 
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
 
W latach 2008-2011, łączna wartość w/w projektu wyniosła 1.030.828,87 zł. (stan wg.  Wniosku o płatność 
V, z dnia 5 stycznia 2012 roku).  
 
Na lata 2012-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą w sprawie przyjęcia podziału środków na 
realizację projektów systemowych na lata 2012-2014 w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Podziałania 7.1.2 
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej z dnia 22 listopad 2011 roku, przyznał środki w wysokości 
598.000,00 zł (ogólna wartość projektu), o które jednostka będzie aplikowała (procedura naboru trwa do 8 
lutego 2012 roku). 
 

 
POWIATOWE 
CENTRUM POMOCY 
RODZINIE  
W LĘBORKU 

„LEPSZE JUTRO” 
EFS, 6.1.3 PO KL 
 

 
 Projekt systemowy pn. „Lepsze Jutro” realizowany w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2013 w ramach 
Poddziałania 6.1.3.  
 
Wartość dofinansowania w 2012r. ok. 1 600 000,- zł dla ok. 160 osób bezrobotnych, 
 

 
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W LĘBORKU 

„WYCHODZĘ Z CIENIA” 
EFS, 6.1.1 PO KL 
 

 
Projekt konkursowy pn. „Wychodzę z cienia” realizowany w okresie od 01.10.2011 do 31.01.2013 w ramach 
Poddziałania 6.1.1.  
 
Wartość dofinansowania w 2012r. – 158 232,84,-zł a w 2013r. – 2930,48,-zł, 
 

 
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W LĘBORKU 

„S.O.S – SZANSA 
ODWAGA SUKCES” 
EFS, 7.2.1 PO KL 
 

 
Projekt konkursowy pn. „S.O.S – Szansa Odwaga Sukces” realizowany w okresie od 01.01.2011 do 
31.05.2012 w ramach Poddziałania 7.2.1.  
 
Wartość dofinansowania w 2012r. – 237 091,76,-zł. 
 

 
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W LĘBORKU 
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„DOBRA KADRA - 

EUROPEJSKA JAKOŚĆ 

IV” 
EFS, 6.1.2 PO KL 
 

 
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  
Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  
Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionie. 
 
Projekt realizowany będzie w okresie: od  01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. 
 
Wartość projektu wynosi:  571 140,74 zł 
 
Wartość dofinansowania projektu w roku 2012 - 217 198,60,- zł, a w 2013 – 268 271,03,- zł.     
 

 
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W LĘBORKU 

 

 

 

 

Projekty, które planuje się złożyć wnioskując o dofinansowanie w 2012 r.: 

 
PROJEKTY, KTÓRE  BĘDĄ OPRACOWYWANE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI I CZASU W REFERACIE PROGRAMÓW POMOCOWYCH POD WARUNKIEM 

ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA ZE STRONY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  I KONKRETNYCH PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ TE SZKOŁY 
 

3.3.4 – Modernizacja treści 

i metod kształcenia 

Ośrodek Rozwoju Edukacji  
Warszawa 

 
Alokacja  

45 000 000 zł 

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. 
kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. 
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9.2  
PODNIESIENIE 

ATRAKCYJNOŚCI I 
JAKOŚCI SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO  
 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 
alokacja       

34 000 000 zł 
 

termin ogłoszenia 
 

I kwartał 2012 
 
  

1. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla 
uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.                                                       
 
2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w 
osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: 
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie 
procesu kształcenia (a) 
- doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn 
zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla 
uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym) (b) 
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych (c) 
- efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego (d) 
- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie 
nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) (e) 
- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w 
zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) (f) 
- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki 
szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia (g) 
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (h) 
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości 
nauczania (i). 

 

 
PROJEKTY, KTÓRE  BĘDĄ OPRACOWYWANE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI I CZASU W REFERACIE PROGRAMÓW POMOCOWYCH: 

 

9.6.2 Podwyższanie 
kompetencji osób 

dorosłych w zakresie 
ICT i znajomości 
języków obcych 

 
DEFS 

Alokacja  
12 000 000 zł 

II kwartał 2012 

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 
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6.1.1  
Wsparcie osób 

pozostających bez 
zatrudnienia na 

regionalnym rynku 
pracy 

 
Wojewódzki  Urząd 

Pracy w Gdańsku 
 

Alokacja 17 200 000 zł 
 

I kwartał 2012 

Przewidywana pula środków na konkurs, wynosi 17 200 000 zł. 
Część z powyższej kwoty ( 3 000 000 zł) będzie przeznaczona na projekty skierowane w całości (100%) do osób ze znacznym i/lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Pozostałe środki konkursu będą przeznaczone na projekty skierowane w 100 % do osób, które ukończyły 50 rok życia, pozostających 
bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne.  
Maksymalna wartość projektu będzie wynosiła 1 000 000 zł. 
 
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, 
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 
· pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
· staże/praktyki zawodowe, 
· szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 
· subsydiowanie zatrudnienia. 
5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i 
doradczego dla wolontariusza. 
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez 
zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 
7. Upowszechnianie i alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 
8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu 
pracy (wsparcie pomostowe). 

 

 
PROJEKTY, KTÓRE  PLANUJE ZŁOŻYĆ POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU: 

 

Ponadto w 2012 roku PUP w Lęborku planuje złożenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ogłoszonych konkursów w ramach Priorytetów 
VI i VII tj.: 
 
-        Poddziałanie 6.1.1 – (planowane ogłoszenie konkursu w I kwartale br.) – planowana wartość projektu – ok. 330 000,-zł, 
-        Poddziałanie 6.2 -  (planowane ogłoszenie konkursu w I kwartale br.) – planowana wartość projektu – ok. 560 000,-zł, 
-        Poddziałanie 7.4 -  (planowane ogłoszenie konkursu w II kwartale br.) – planowana wartość projektu – ok. 250 000,-zł. 

 

.       
 


