
Uchwała Nr 1999/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13.05. 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 

do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 1, 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 

ust. 1-2, art. 40 ust. 1-2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 

217) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Szacunkowa kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów wynosi 42 697 073,50 PLN. 

 

 

§ 2 

Informacje o konkursie ukażą się  w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 16.05.2016 r. 

Natomiast nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 20.06.2016 r. – 01.07.2016 r.  

§ 3 

Projekt ogłoszenia prasowego, które ukaże się w dzienniku o zasięgu wojewódzkim stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1999/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13.05.2016 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania  

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty 

konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej 

należy w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, projekty które otrzymają 

dofinansowanie wyłonione zostaną w drodze konkursu. Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 

cytowanej ustawy, Instytucja Zarządzająca ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz 

portalu, a w ogłoszeniu określa m.in. przedmiot konkursu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się 

o dofinansowanie, kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. 

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla 

Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Konkurs  

Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  



 
 

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 

ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16  

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Oś Priorytetowa 8. Edukacja;  

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej;  

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.  
 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny 

System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl oraz w formie 

papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), al. Niepodległości 18, 61 - 713 

Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za 

potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji 

do DEFS. 

Konkurs ma charakter zamknięty 

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można składać od dnia 

20.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 01.07.2016 r. do godziny 15.30 

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi   

42 697 073,50 PLN  i może ulec zmianie.  

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020  przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 5 maja 2016 r. 



 
 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: 

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów 

w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in:  

- doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty 

dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie 

i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania 

doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).  

2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 

poprzez m. in.:  

-  realizację projektów edukacyjnych, 

- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

-  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, 

-   organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.  

3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju 

uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież 

z niepełnosprawnościami) np.:   

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,  

b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju 

poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych  

i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym,  

c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania 



 
 

rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne 

dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,  

d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów 

matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków 

obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę 

w rozwoju edukacyjnym.  

4. Wsparcie nauczycieli m.in: w ramach studiów podyplomowych, sieci 

współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących 

podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć 

z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz 

wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu),  

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. (występuje wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3),  

6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych 

i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy 

i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii 

społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną 

mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty 

przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje 

wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).  

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu 

i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu wynosi 95%. 

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków 

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach 



 
 
obowiązujących w ramach konkursu dostępnych na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs. 

Zapytania można kierować na adres: al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Poznaniu lub na adresy poczty elektronicznej  

info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym 

publikowane są na stronie internetowej. 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
mailto:info.wrpo@wielkopolskie.pl
mailto:info.fe@wielkopolskie.pl

