
  

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2016 rok1 

 

 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej – link: Harmonogram  2016  

Numer i nazwa 

Priorytetu/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 
 

Typy projektów 

mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów 

w ramach 

konkursu – kwota 

dofinansowania 

publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty 

Nabór: 

listopad 2016 r. 

Szkolenie i doradztwo 

dla pracowników 

systemu 

wspomagania pracy 

szkoły i organów 

prowadzących oraz 

trenerów z zakresu: 

kompetencji 

22 197 000 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

5%. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naborow-wnioskow-w-programie-wiedza-edukacja-rozwoj/


kluczowych uczniów 

niezbędnych do 

poruszania się na 

rynku pracy (ICT, 

matematyczno-

przyrodniczych, 

języków obcych), 

nauczania 

eksperymentalnego, 

właściwych postaw 

(kreatywności, 

innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz 

metod 

zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia(w 

tym narzędzi oceny 

jakości pracy szkoły). 

http://efs.men.gov.pl/ 

Działanie 2.13 Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

Działanie 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia 

się przez cale życie 

Nabór: 

czerwiec 2016 r. 

Przygotowanie szkół 

do pełnienia roli 

Lokalnych Ośrodków 

Wiedzy i Edukacji we 

współpracy z 

organem 

prowadzącym i 

społecznością 

lokalną, tj. do 

prowadzenia działań 

na rzecz aktywności 

edukacyjnej osób 

16 800 000 zł Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

 

http://efs.men.gov.pl/
http://efs.men.gov.pl/


 

dorosłych, w zakresie 

rozwijania 

potrzebnych na rynku 

pracy kompetencji 

kluczowych oraz 

rozwój metod i 

narzędzi pracy 

nauczycieli z tych 

szkół z osobami 

dorosłymi, w 

szczególności na 

terenach wiejskich i w 

małych miastach, a 

także na terenach 

defaworyzowanych.  

Działanie 2.15 

Kształcenie i szkolenie 

zawodowe 

dostosowane do 

potrzeb zmieniającej 

się gospodarki 

Nabór: 

czerwiec 2016 r. 

Monitorowanie losów 

absolwentów, 

obejmujące 

przeprowadzenie w 

latach 2015-2022 

trzech edycji 

monitorowania losów 

zawodowych 

absolwentów szkół 

zawodowych z 

wykorzystaniem 

wypracowanych 

rozwiązań. 

6 694 097 Instytucja 

Pośrednicząca, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych 

http://efs.men.gov.pl/ 

 

 

http://efs.men.gov.pl/

