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Jeśli chodzi o RPO WSL, wnioski o dofi nansowa-
nie zadań składać można w dwóch rodzajach kon-
kursów zależnie od obszaru, na którym będzie re-
alizowany projekt:

 Otwartych ZIT/RIT – tj. Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT) – subregion centralny 
oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 
– Subregion Północny, Południowy i  Zachodni, 
które są nową formą współpracy, w ramach któ-
rej partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz 
władze województw będą wspólnie przeprowa-
dzać działania fi nansowane ze środków Funduszy 

Europejskich. Dofi nansowanie otrzymują tu pro-
jekty, które będą realizowane na obszarach po-
szczególnych ZIT/RIT.

 Otwartych dla projektów realizowanych na 
dowolnym obszarze województwa.

Ogólnie zadania w  sferze edukacji podzielono 
na społeczne (dotyczące kształcenia młodzieży 
i osób dorosłych, doskonalenia wiedzy kadry na-
uczycielskiej i instruktorów nauki zawodu, mię-
dzynarodowej wymiany grup młodzieżowych 
itp.) oraz na infrastrukturalne (związane z inwe-
stycjami w sferze oświaty, typu rozbudowa bazy 
dydaktycznej i warsztatowej, remonty, itp.).

W  zależności od rodzaju działania, wysokość 
wkładu własnego Benefi cjentów ubiegających 
się o dofi nansowanie, czy to jednostek samorzą-
du terytorialnego, czy innych podmiotów, jest 
różna, waha się najczęściej w granicach 5-15 %.

W IV kwartale 2016 roku rozpoczy-
nają się nabory, w których można 
składać wnioski o dofi nansowanie:

NA DZIAŁANIA 
Z ZAKRESU WZMACNIANIA 
POTENCJAŁU 
EDUKACYJNEGO:

Poddziałanie 11.1.1: Wzrost upowszechnienia wy-
sokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Poddziałanie 11.1.2: Wzrost upowszechnienia wy-
sokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Poddziałanie 11.1.3: Wzrost upowszechnienia wy-
sokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Poddziałanie 11.1.4 Poprawy efektywności kształ-
cenia ogólnego – konkurs

NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURA 
EDUKACYJNA:

Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia za-
wodowego – ZIT

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia 
zawodowego – RIT Południowy i RIT Zachodni

Dodatkowo, od 26 września do 24 listopada 2016 
roku trwają trzy nabory projektów dotyczących 
infrastruktury wychowania przedszkolnego – ZIT 
oraz RIT Subregion Północny i RIT Subregion Po-
łudniowy. 

Można również składać wnioski w naborach do-
tyczących podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
osób dorosłych, a konkretnie – kształcenia usta-
wicznego. Do tego typu projektów czas naboru 
to październik – listopad.

Pierwszy z tych programów RPO WSL 2014-2020 
koncentruje się przede wszystkim na poprawie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji (Oś Priory-
tetowa XI) oraz na inwestycjach w infrastrukturę 
edukacyjną, których głównym celem jest m.in. 
przyczynianie się do poprawy spójności społecz-
nej i terytorialnej w zakresie wyrównywania do-
stępu do usług edukacyjnych oraz wyrównywa-
nia szans rozwojowych m.in. dzieci, młodzieży 
z różnych środowisk i obszarów, udoskonalenia 
warunków kształcenia w szkołach, przystosowa-
nie infrastruktury do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami (Oś Priorytetowa XII).

O dofi nansowanie konkretnych projektów moż-
na ubiegać się, składając wnioski w  ramach 
ogłaszanych konkursów – zgodnie z  informa-
cjami zawartymi na stronie: http://rpo.slaskie.
pl/lsi/nabory.

Jednakże w  celu zwiększenia efektywno-
ści i  komplementarności wsparcia (w  zakresie 
wsparcia realizowanego z EFS i EFRR w poszcze-
gólnych Poddziałaniach), interwencja planowa-
na została również do realizacji w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Za-
stosowanie ZIT/RIT pozwoli na dostosowanie in-
terwencji do specyfi cznych potencjałów i defi -
cytów poszczególnych terytoriów.

Przewiduje się również prze-
znaczenie specjalnej puli środ-
ków na Obszarze Strategicznej 
Interwencji dla miast i dzielnic 
miast wymagających rewitali-
zacji (OSI) – oczywiście dla wy-

branych Poddziałań w zakresie realizacji z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

System dofi nansowań dotyczy wszystkich eta-
pów edukacji – od przedszkolnej, poprzez kształ-
cenie ogólne, kształcenie zawodowe uczniów 
i  dorosłych, kształcenie ustawiczne dorosłych 
Województwa Śląskiego.

REGIONALNY PROGRAM 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 dostęp do wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej, poprzez zwiększenie liczby miejsc 
w przedszkolach i promowanie działań podno-
szących jakość edukacji;

 przebudowa, budowa przedszkoli* (w wyjąt-
kowych sytuacjach), oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych i  placówek prowa-
dzących inne formy wychowania przedszkolne-
go; obejmuje to także niezbędne wyposażenie, 
w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.

KSZTAŁCENIE OGÓLNE
 kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompe-

tencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz kreatywności, innowacyjności i umiejętno-
ści pracy zespołowej, w tym doradztwo eduka-
cyjno-zawodowe dla uczniów;

 tworzenie w szkołach warunków do naucza-
nia opartego na metodzie eksperymentu (w po-
wiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);

 realizacja kompleksowych programów wspo-
magających szkołę lub placówkę systemu oświa-
ty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
wsparcia ucznia młodszego;

 doskonalenie umiejętności i kompetencji za-
wodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z za-
planowanym wsparciem na rzecz uczniów.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE
 poprawa jakości edukacji w szkołach i pla-

cówkach prowadzących kształcenie zawodowe 
we współpracy z otoczeniem, w szczególności 
z pracodawcami; zapewnienie takich warunków 
kształcenia zawodu, które odzwierciedlają natu-
ralne warunki pracy;

 przebudowa, budowa, remont laboratoriów, 
sal do praktycznej nauki zawodu, wraz z zapew-
nieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE 
DOROSŁYCH

 kwalifi kacyjne kursy zawodowe dla osób do-
rosłych, pozaszkolne formy rozwoju kompeten-
cji ogólnych;

 szkolenia i kursy skierowane do osób doro-
słych, które z własnej inicjatywy są zainteresowa-
ne nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w obszarze umiejęt-

ności TIK (technologii informacyjno-komunikacyj-
nych) i znajomości języków obcych.

PROGRAM OPERACYJNY 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
PROGRAM WIEDZA EDUKACJA 
ROZWÓJ
Ułatwienie dostępu do edukacji wysokiej jakości 
ujęte jest w tym programie w Osi II – „Efektyw-
ne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodar-
ki i edukacji”. Tak sformułowany temat zawiera 
działania z zakresu:

 wysokiej jakości edukacji;

 rozwoju narzędzi dla uczenia się przez całe 
życie;

 kształcenia i szkolenia zawodowego dostoso-
wanego do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

PROGRAM ROZWOJU 
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W województwie śląskim opracowano Program 
Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na lata 
2014-2020, którego założenia są spójne z zapisa-
mi Regionalnego Programu Województwa Ślą-
skiego. Precyzuje jednocześnie wizję i cele stra-
tegiczne dotyczące tego działu edukacji oraz 
wyznacza cele operacyjne dla działań w zakre-
sie szkolnictwa zawodowego. Szczególny nacisk 
program ten kładzie na trzy cele strategiczne:

 Płynne i szybkie dostosowanie oferty szkol-
nictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 
oraz gospodarki.

 Unowocześnienie i podniesienie jakości przy-
gotowania i realizacji procesu kształcenia zawo-
dowego w szkołach dla młodzieży.

 Informację i  promocję szkolnictwa zawo-
dowego.

Tempo przemian gospodarczych we współczesnym świecie sprawia, iż osoby z ni-
skimi kwalifi kacjami zawodowymi mają niewielkie szanse na znalezienie pracy, 
zwłaszcza dającej satysfakcję i zadowalające wynagrodzenie. Tym większego zna-
czenia nabiera więc edukacja – takie przygotowanie przyszłych kadr, by miały one 
wykształcenie odpowiadające zapotrzebowaniu ze strony pracodawców. Nowo-

czesną szkołę trudno wyobrazić sobie bez inwestowania, czy to mającego na celu podnoszenie kwa-
lifi kacji i kompetencji nauczycieli, instruktorów nauki zawodu oraz wiedzy uczniów, czy też służące-
go bezpośrednio poprawie materialnego zaplecza oświaty. Z pomocą przychodzą tu unijne progra-
my wsparcia: Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W  Bielsku-Białej zrealizowano wiele projektów 
związanych z  ułatwieniem dostępu do eduka-
cji i  poprawą jakości kształcenia, które zostały 
dofi nansowane ze środków unijnych w  latach 
2007-2013. Łączy je jedno, możliwe były do wy-
konania dzięki solidnemu zastrzykowi funduszy 
europejskich.

 Wśród wielu inicjatyw, które przyczyniły się do 
poprawy infrastruktury oświatowej w mieście, na-
leży wymienić działania zrealizowane w ramach 
projektu pod nazwą „Modernizacja bazy dydak-
tycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycz-
nego w Bielsku-Białej – II etap”. Współfi nansowa-
ny był on przez Unię Europejską w ramach Re-
gionalnego Programu Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 13,9 mln zł, a wysokość dofi nansowa-
nia z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – ponad 10 mln zł (85% kosztów kwa-
lifi kowanych).

Kompleksowa modernizacja obejmowała re-
mont trzech budynków: dawnej farbiarni, szwal-
ni oraz pomieszczeń warsztatowych. Odnowio-
no wszystkie elewacje, wymieniono stolarkę 
okienną, zachowując tradycyjne gabaryty i  po-
działy oraz zakonserwowano i wyeksponowano 
wewnętrzną stolarkę drzwiową. Elementy deko-
racyjne ścian zostały precyzyjnie odtworzone.

W efekcie w miejscu zaniedbanych i niezagospo-
darowanych „ruder” w centrum miasta powstała 
bezpieczna, przyjazna i nowoczesna baza dydak-
tyczna dla kształcenia ustawicznego, która w peł-
ni odpowiada wszelkim standardom tego pozio-
mu kształcenia. Powstała baza, która umożliwia 

osobom dorosłym, w  tym osobom z  niepełno-
sprawnościami, rozwijanie umiejętności i  zdol-
ności, podnoszenie kwalifi kacji ogólnych i  za-
wodowych oraz daje szanse na dostosowywa-
nie się do zmieniających się uwarunkowań i wy-
magań rynku pracy.

Pozytywnie zaopiniowano również kilka projek-
tów, które złożone zostały w unijnej perspekty-
wie fi nansowej 2014-2020 w ramach RPO WSL. 
To przede wszystkim:

 „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształ-
cenia zawodowego w Bielsku-Białej”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 6,5 mln zł, dofi nanso-
wanie z EFRR – 5 mln zł.

Projekt polegać będzie na: urządzeniu trzech pra-
cowni gastronomicznych i jednej pracowni obsłu-
gi klienta w budynku przy ul. Filarowej 52; utwo-
rzeniu nowych i modernizacji istniejących (łącz-

nie 13) pracowni praktycznej nauki zawodu zlo-
kalizowanych w Zespole Pracowni nr 1 Bielskie-
go Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycz-
nego przy ul. Krasińskiego 37; urządzeniu trzech 
pracowni w budynku przy ul. T. Sixta 20 (Budy-
nek Bielskiej Szkoły Przemysłowej).

 „Termomodernizacja bielskich placówek 
oświatowych – I etap”. Prace pochłoną aż 14,7 
mln zł (przy dofinansowaniu w  wysokości 12 
mln zł).

 „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Roz-
budowa przedszkoli miejskich”. Na te prace prze-
widziano kwotę 6,1 mln zł (wnioskowane dofi nan-
sowanie – 3,7 mln zł).

Jak widać, w grę wchodzą duże pieniądze i za-
pewne bez funduszy europejskich miasta nie by-
łoby stać na program inwestycyjny zakrojony na 
tak wielką skalę.

Zaprojektuj
przyszłość

SZKOŁA NA MIARĘ WYZWAŃ

KONKURSY, TERMINY...

Poszczególne zadania z  zakresu ułatwienia 
dostępu do różnych form edukacji i rozwoju 
infrastruktury oświatowej opisane są w Pro-
gramie Regionalnym Województwa Śląskie-
go (RPO WSL) oraz w Programie Wiedza Edu-
kacja Rozwój (POWER).

SOLIDNY ZASTRZYK

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Kuba jest uczniem drugiej 
klasy technikum gastrono-
miczno-handlowego. Kształ-
ci się w  specjalności tech-
nik żywienia i usług gastro-
nomicznych. Gotowanie za-
wsze było jego wielką pa-
sją. Ale to, czego dowiedział 
się w szkole, nieco go oszo-
łomiło. Przyzwyczajony był 

do niewyszukanych potraw, a tu nagle pojawiły się dania 
z  francuskimi i  innymi obcymi nazwami, sałatki i desery, 
o których w życiu nie słyszał. A jakby tego było mało, to jesz-
cze trzeba nauczyć się sporządzania 
bilansu kalorycznego, fi nansowego 
i wielu innych „mądrości”. Kuba jed-
nak to bystry młody człowiek, szybko 
więc odnalazł się w nowej kulinarnej 
rzeczywistości.

Od samego początku Kubie zaimpo-
nowała również szkoła, która ma no-
woczesne pracownie praktycznej na-
uki zawodu i przyjazne uczniom sale 
dydaktyczne. Kuba dowiedział się, że 
kiedyś szkoła nie była tak dobrze wy-
posażona, ale dzięki inwestycjom fi -
nansowanym w  dużej części z  fun-
duszy europejskich możliwe było wy-
posażenie pracowni w  odpowiedni 
sprzęt. Podczas uroczystości rozpo-
częcia nowego roku szkolnego dy-
rektor poinformował uczniów, że wła-
śnie został pozytywnie zaopiniowa-
ny wniosek szkoły (a dokładniej gmi-

ny, która tę placówkę prowadzi) o dofi nansowanie wypo-
sażenia trzech nowych pracowni gastronomicznych i jed-
nej pracowni obsługi klienta. Gmina zapłaci tylko piętna-
ście procent kosztów tego przedsięwzięcia, a reszta sfi nan-
sowana będzie z funudszy europejskich z Regionalnego Pro-
gramu Województwa Śląskiego.

Wiadomo, że nawet najlepiej wyposażona szkoła nie wy-
pełni swojej misji bez odpowiednio wyszkolonej kadry. Po-
dobnie jak jego koleżanki i koledzy, również i Kuba przy-
znaje, że kadra pedagogiczna jest tu bardzo kompetent-
na, świetnie przygotowana do zawodu. Na dodatek nie 
ma praktycznie miesiąca, by ktoś z nauczycieli i instrukto-
rów nie brał udziału w szkoleniach lub kursach dokształ-
cających. Ot, choćby ostatnio grupa pedagogów uczest-

niczyła w projekcie „Kształcenie nauczycieli drogą do suk-
cesu szkoły”. Piętnaście osób przebywało w  różnych kra-
jach Unii Europejskiej, doskonaląc swą wiedzę i praktycz-
ne umiejętności.

Dla Kuby cenne jest również to, 
że szkoła otrzymała dofi nanso-
wanie do kolejnego już projektu 
edukacyjnego, zatytułowanego 
tym razem „Gotowanie kluczem 
do sukcesu”, w którym ma wziąć 
udział właśnie jego klasa! Mają 
wyjechać na czterotygodniowe 

praktyki zawodowe do Włoch. Projekt fi nansowany jest 
z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Kuba już cieszy się na 

myśl o tej podróży, o spotkaniu z mi-
strzami kuchni regionalnej i... włoską 
młodzieżą. Na dodatek miasteczko, 
gdzie uczniowie z Polski będą przeby-
wać, leży blisko Wenecji, więc z pew-
nością zwiedzą także miasto dożów. 
No i włoska grupa młodzieży przyje-
dzie też na praktyki do Polski, będzie 
zatem okazja do podtrzymania za-
wartych znajomości.

Starsi koledzy Kuby byli na szkolnej 
wymianie w innych krajach: w Borde-
aux we Francji i hiszpańskiej Barcelo-
nie. Tym ostatnim Kuba nieco zazdro-
ści, zwłaszcza że mogli na własne oczy 
zobaczyć, jak gra słynna „Barca”. Ale 
w końcu sam też nie ma powodów do 
narzekań. Zobaczy piękną Italię, a na 
mecz Barcelony też może uda mu się 
kiedyś wybrać. W końcu ma dopiero 
siedemnaście lat… 

EUROPA W SZKOLE

● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

97541/041016
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