Program: Program Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Komponent regionalny!
Planowany termin naboru – I-II kw. 2010
BENEFICJENCI
O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
PROJEKTY
Na początku wybór grupy docelowej (osoby, instytucje). Projekt może wspierać:




Placówki oświaty i uczniów do nich uczęszczających,
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

W ramach projektu można:








Prowadzić dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce,
Dofinansować wynagrodzenia dla psychologów i pedagogów, którzy będą pomagać uczniom mającym
problemy w nauce lub, którzy z innych przyczyn mogą przedwcześnie zakończyć swoją edukację,
Realizować programy skierowane do dzieci i młodzieży, którzy przedwcześnie opuścili szkoły (programy
te mają umożliwić im powrót do szkoły i kontynuację nauki),
Prowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym: naukę języków obcych, zajęcia
informatyczne i dotyczące przedsiębiorczości oraz nauki przyrodniczo-matematyczne,
Tworzyć szkolne ośrodki kariery doradzające uczniom, jaką ścieżkę kariery mogą wybrać,
Wdrażać nowoczesne formy nauczania i systemu oceniania, które będą wyróżniać się większą
efektywnością niż tradycyjne metody,
Poprawiać jakość nauczania dzięki wdrażaniu programów i narzędzi usprawniające zarządzanie
placówką oświatową.

FORMA WSPARCIA
Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.
Maksymalna wartość projektu:
 łódzkie: 1 500 000 zł.,
 pomorskie: 2 000 000 zł,
 dla pozostałych województw nie określono.

OCENA MERYTORYCZNA
1. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU (20)
-Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu (8)
-Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu (10)
-Wskazanie zgodnosci celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi (2)
2. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (15)
-Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) (5)
-Uzasadnienie wyboru grupy docelowej (6)
-Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)
(4)
3. DZIAŁANIA (15)
-Wykazanie wartości dodanej projektu, adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu,
racjonalności harmonogramu działań (15)
4. REZULTATY PROJEKTU (25)
-Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich
trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności (10)
-Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu (7)
-Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizacje założonych celów projektu (8)
5. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZADZANIA PROJEKTEM (10)
-Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (2)
-Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów (3)
-Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) (4)
-Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy) (1)
6. WYDATKI PROJEKTU (15)
-Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów (4)
-Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat) (5)
-Ocena kwalifikowalnosci wydatków, w tym związanych z cross-financingiem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) (2)
-Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologie) (2)
-Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu (2)

W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

