
 

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2019 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO 2014-2020 

Konkursy w ramach ZIT  
Wersja z dnia 6 marca 2019 r 

Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

naborów 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu  

(w PLN) 

Instytucja 

ogłaszająca konkurs 

OŚ PRIORYTETOWA 8 – ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

Działanie 8.2 

Aktywne i zdrowe starzenie się 

Poddziałanie 8.2.3 

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej – ZIT 

(projekty konkursowe) 

III kwartał  

– lipiec 

1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.  

2. Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych 

stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.  

 

W celu uzyskania kompleksowości wsparcia realizacja typu nr 2 musi być prowadzona łącznie z 

typem nr 1.  

 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

2 720 000 – UE  

160 000 – BP  

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  

konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.3.1 

(projekty konkursowe) 

II Kwartał  

– kwiecień   

 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo tworzonych ośrodkach 

wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o 

najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w 

sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do 

potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.  

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z 

terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub 

modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 

zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:  

a) zajęć specjalistycznych,  

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,  

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.  

 

1 445 000 - UE 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez 

realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.  

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.  

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.  

 

Typ projektu nr 3, 4, 6  nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie w projekcie, lecz 

musi być powiązany z typem nr 1 lub 2. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  

konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.3.4 

(projekty konkursowe) 

II Kwartał  

– kwiecień   

 

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych 

na rynku poprzez:  

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa 

edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,  

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników 

pedagogicznych, w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

wskazanymi w pkt. a),  

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

wskazanymi w pkt. a lub a i b). 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:  

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z pkt. b lub pkt. c),  

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli/pracowników pedagogicznych,, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

i/ lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),  

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

i/lub matematyki, (wyłącznie w powiązaniu z działaniami skazanymi w pkt. a lub a i b).  

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w 

tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:  

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów 

młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,  

b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 

ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,  

 

1 105 000 – UE 

65 000 – BP 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty 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 w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do 

potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 

sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku 

braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, 

zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji.  

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż 

podstawowy z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym w celu realizacji programów 

edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:  

a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno -

gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności,  

b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych 

przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji 

)  

c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Działanie 8.4 

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych   

Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności 

lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT 

i języków obcych poprzez 

realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – 

ZIT 

I Kwartał  

– marzec  

 

1. Nabywanie, uzupełnianie, podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji osób dorosłych  

(z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych), w obszarze ICT i języków obcych, 

zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją przez realizację:  

a) szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji z zakresu języków obcych (angielskiego, 

francuskiego i niemieckiego);  

b) szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji 

cyfrowych (informatycznych i informacyjnych).  

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych będzie określony w regulaminie konkursu.  

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie ICT i 

języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego). 

 

Typ beneficjenta: W ramach projektów realizowanych w oparciu o oddolne inicjatywy edukacyjne:  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

613 700 – UE 

36 100 – BP 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Działanie 8.5 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego   

Poddziałanie 8.5.4  

Kształcenie ustawiczne – 

ZIT 

konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.5.1 

I Kwartał  

– marzec  

 

Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez: 

1. Realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu 

pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które 

prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy. 

2. Realizację/wspieranie dualnego podejście do kształcenia i szkolenia. 

 

4 675 000 – UE 

550 000 – BP 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia  i rozwoju 

CKZiU 

(projekty konkursowe) 

 

3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych 

instytucji). 

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne. 

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania. 

7. Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. 

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM 

Działanie 9.2 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Poddziałanie 9.2.2  

Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych i 

zdrowotnych – ZIT 

(projekty konkursowe) 

III Kwartał  

– lipiec  

Usługi zdrowotne 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca  

w szczególności:  

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);  

b) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską 

opiekę długoterminową;  

c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów 

będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;  

d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w 

zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;  

e) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i 

wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu 

samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;  

f) szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do 

potrzeb osób niesamodzielnych;  

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz 

bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji.  

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcie, a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji, o 

których mowa w punktach: a, b i c. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

2 129 904 – UE 

187 933 – BP 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

 

Harmonogram może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmian zapisów RPOWŚ 2014-2020, SZOOP oraz dostępności środków w ramach Działania/ Poddziałania. 

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020  http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/  
 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

