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Cel główny

Celem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
RPO Lubuskie 2020 w zakresie doskonalenia jakości kształcenia zawodowego 
jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 
oświatowych kształcenia zawodowego.

Wsparcie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-
2020.



Typy projektów

Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie: 

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo 
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 
oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania 
zbieżne z zadaniami CKZiU.

III.Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.



Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS – 31 szkół.

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
po opuszczeniu programu – 37 nauczycieli 
(22 K i 15 M).

Dane liczbowe zostały zawarte w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, stanowiący 
załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020



Lista wskaźników produktu

1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach 
i praktykach u pracodawcy:
do końca 2018 roku – 1 773 uczniów (867 K i 886 M);
do końca 2023 roku – 3 940 uczniów (1 970 K i 1 970 M).

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego – 31 szkół. 

3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie – 37 nauczycieli
(22 K i 15 M).

Dane liczbowe zostały zawarte w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, stanowiący 
załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020



Wartość podpisanych umów w obszarze 
edukacji dla projektów realizowanych 
w ramach kształcenia zawodowego 
w województwie lubuskim

Beneficjenci złożyli 23 projekty 
pozakonkursowe, które otrzymały 
dofinansowanie

Kwota ogółem projektów: 172.859.894,57 
PLN

Wartość dofinansowania projektów: 
161.208.167,54 PLN

Beneficjenci: 12 Powiatów, 5 Gmin, Miasto 
Zielona Góra, 5 szkół ministerialnych (3 
rolnicze, 2 leśne)



Znaczenie współpracy ponadnarodowej

Model współpracy ponadnarodowej przyczynia się do rozwoju 
potencjału osób i instytucji

• wymiana informacji,

• równoległe tworzenie nowatorskich rozwiązań,
• import, eksport lub przyjęcie nowych metod 

oraz zaadaptowanie ich do własnej sytuacji,

• wspólne tworzenie produktu lub systemu,

• wymianę kluczowych osób realizujących projekt 
lub w nim uczestniczących.



Wartość dodana współpracy ponadnarodowej – istota 
projektów ponadnarodowych

Istotą współpracy ponadnarodowej jest wartość dodana, rozumiana jako 
niepodważalna korzyść dodatkowa. 
Są to takie cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty, które są możliwe 
do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, a których nie 
udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym.



Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER -
rozszerzenie standardowych projektów

Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER 
zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach 
konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie 
współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach konkursu zostanie wybrany podmiot, który w ramach 
współpracy ponadnarodowej będzie prowadził działania mające na celu 
rozszerzenie projektów standardowych o komponent ponadnarodowy. 
Podmiot wybrany w procedurze konkursowej obejmie zasięgiem 
realizowanych w projekcie działań cały kraj i będzie odpowiedzialny 
za udzielanie grantów na rozwój partnerstwa ponadnarodowego w ramach 
już realizowanych projektów współfinansowanych z EFS.



Dziękuje za uwagę

Małgorzata Jażdżewska
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