
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe 

życie 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie 

Priorytet 

inwestycyjny 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 

życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup 

wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe 

i potwierdzanie nabytych kompetencji 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 X           

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK  X NIE  

Planowana 

alokacja (PLN) 

27 500 000,00 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

0% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane 

do realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. 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 dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na 

rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych 

szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, 

a także na terenach defaworyzowanych. 



ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba szkół pełniących rolę Lokalnego Ośrodka 

Wiedzy i Edukacji po opuszczeniu programu 
nd nd 100 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba szkół przygotowanych do pełnienia roli 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 
100 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Beneficjentem projektu (grantodawcą) jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), szkołą wyższą, instytutem 

badawczym, stowarzyszeniem lub związkiem jednostek samorządu terytorialnego.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wyłonienie wnioskodawców 

mających potencjalne 

możliwości efektywnej 

współpracy z organami 

prowadzącymi szkoły w 

zakresie problematyki 

społecznej, polityki lokalnej, 

oraz zarządzania projektami. 

 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we 

wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE  

2. W ramach projektu beneficjent (grantodawca) w otwartym naborze przydzieli organom prowadzącym 

szkoły (publiczne i niepubliczne) granty na przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z modelem 



funkcjonowania LOWE stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Przydział grantów odbędzie się 

według metodologii wskazanej w kryterium dostępu nr 8. 

Wnioskodawca uzyska deklaracje od organów prowadzących, którym przydzielony zostanie grant, że dany 

organ prowadzący nie będzie ubiegać się o inny grant w ramach przedmiotowego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca podpisze 

umowy z wybranymi w otwarty 

sposób organami 

prowadzącymi na 

uruchomienie LOWE i 

przygotowanie szkół do 

pełnienia roli LOWE (zgodnie z 

modelem), a także przekaże na 

podstawie tej umowy granty na 

wsparcie procesu 

przygotowania i uruchomienia 

LOWE. 

Przekazanie organom 

prowadzącym grantów na 

wsparcie procesu 

przygotowania i uruchomienia 

LOWE zapewni, że będą one 

aktywnymi uczestnikami 

realizowanych działań.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE  

3. Grantobiorca – w oparciu o model funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) utworzy 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, który będzie prowadził w środowisku lokalnym działania na rzecz 

aktywizacji edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, w oparciu o zasoby i potencjał 

szkół. Proces tworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji poprzedzony zostanie działaniami 

realizowanymi przez Beneficjenta (Grantodawcę), które zostaną przez niego opisane we wniosku o 

dofinansowanie: 

1) przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału w projekcie i podpisanie umów 

grantowych; 

2) opracowanie we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, szkołami  lub innymi przedstawicielami 

środowisk lokalnych  diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz 

rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkół do pełnienia przewidzianych w 

modelu zadań LOWE. 

Ponadto, Beneficjent (Grantodawca) zobowiązany jest do: 

1) udzielania wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i 

funkcjonowania LOWE; 

2) organizowania wsparcia dla szkół, łącznie z organizacją szkoleń kadry oraz przekazywania szkołom 

wiedzy, umiejętności  i narzędzi potrzebnych do organizowania atrakcyjnych i skutecznych ofert 

edukacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji; 

3) prowadzenia ewaluację bieżącą oraz końcową funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji 

utworzonych w projekcie. 

Powyższe działania również zostaną opisane we wniosku o dofinansowanie. 



Uzasadnienie: 

Działanie LOWE – aktywizacja 

edukacyjna osób dorosłych - 

ma w konsekwencji prowadzić 

do rozwijania u osób dorosłych 

kompetencji (w tym 

kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych), 

które tworzą podstawę dla 

uczenia się przez całe życie dla 

celów zawodowych, 

społecznych i osobistych oraz 

mogą być przydatne na rynku 

pracy.   

Szkoły będą służyć jako baza 

infrastrukturalna, 

instytucjonalno-organizacyjna 

oraz baza kapitału ludzkiego i 

społecznego dla realizacji 

przez organy prowadzące 

zadań dotyczących 

aktywizowania poprzez 

edukację inna niż formalna 

osób dorosłych w połączeniu z 

szerszą aktywizacją 

społeczności lokalnych.  

Model funkcjonowania 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 

Edukacji zawierający m.in. 

zakres i opis zadań 

Grantodawców i 

Grantiobiorców będzie 

załącznikiem do regulaminu 

konkursu. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

4. Beneficjent zobowiązany jest do realizowania projektu w partnerstwie z co najmniej jednym organem 

prowadzącym, który prowadzi szkołę lub placówkę, w której funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

(utworzony w ramach pierwszego konkursu dotyczącego utworzenia LOWE ogłoszonego przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej).  

 

Funkcjonujące LOWE, 

powstałe w pierwszym 

konkursie, będą pełniły w 

niniejszym konkursie rolę 

doradczą w stosunku do 

nowotworzonych Ośrodków. 

Lista funkcjonujących LOWE 

stanowić będzie załącznik do 

Regulaminu Konkursu. 

 2 



Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE  

5. Maksymalna wysokość dofinansowania to 5 500 000,00 PLN. 

Uzasadnienie: 

Maksymalna wartość projektu 

stanowi sumę wydatków 

przeznaczonych na działania 

grantodawcy oraz na działania 

grantobiorcy. 

Wydatki przeznaczone na 

działalność grantodawcy 

obejmują wybór i podpisanie 

umów z 20 grantobiorcami, 

wsparcie dla grantobiorców, o 

którym mowa w kryterium 

dostępu nr 9 oraz zarządzanie 

procesem realizacji całego 

projektu.  

Do dofinansowania wybranych 

zostanie 5 najwyżej ocenionych 

projektów. 

W przypadku uzyskania przez 

więcej niż jeden projekt takiej 

samej liczby punktów, 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs 

(IOK), kierując się zasadą 

równego traktowania 

wnioskodawców, ustali reguły 

pozwalające na wyłonienie 

wniosku o dofinasowanie, który 

uzyska dofinansowanie. 

Zasady te stanowić będą 

załącznik do regulaminu 

konkursu. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

6. Wysokość jednego grantu nie może przekraczać kwoty 250 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Na podstawie 

dotychczasowych 

doświadczeń w tworzeniu 

Lokalnych Ośrodków Wiedzy 

i Edukacji, przyjęto, że koszt 

utworzenia 1 LOWE nie 

będzie przekraczał 

250 000 PLN i jest to 

maksymalna kwota 

przeznaczona dla 

grantobiorcy.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 



 

Ponadto kwota grantu 

obejmuje koszty związane ze 

współpracą z podmiotami z 

otoczenia społeczno-

gospodarczego, o której 

mowa w kryterium dostępu 

nr 7, a także koszty 

działalności doradczej 

świadczonej przez organy 

będące Partnerami w 

projekcie (kryterium dostępu 

nr 4). 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

7. Grantobiorca zagwarantuje, że Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, na które został udzielony grant 

powstaną we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego. Poprzez 

otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, 

przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, instytucje opieki społecznej, zdrowia, kultury oraz 

organizacje pozarządowe. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wdrożenie zapisów Umowy 

Partnerstwa na lata 2014-

2020, która wyraźnie 

podkreśla potrzebę 

nawiązywania dialogu 

z podmiotami otoczenia 

społeczno-gospodarczego. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Beneficjent udzieli grantów organom prowadzącym według opracowanej metodologii wyboru 

grantobiorców. W przedmiotowej metodologii zostaną określone kryteria doboru grantobiorców w taki sposób, 

aby zróżnicowanie grantobiorców pozwoliło na uruchomienie LOWE w różnych warunkach społeczno-

ekonomicznych. W szczególności kryteria powinny uwzględniać charakter organu prowadzącego:  

 jednostki samorządu terytorialnego, inne organy prowadzące;  

 gminy: wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie,  

 powiaty: ziemskie, grodzkie; miasta. 

Uzasadnienie: 

Metodologia doboru organów 

prowadzących powinna 

zapewnić zróżnicowanie 

grantobiorców, co pozwoli na 

uruchomienie LOWE w różnych 

warunkach społeczno-

ekonomicznych, 

umożliwiających dotarcie do jak 

najszerszej grupy docelowej. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 



Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

9. Beneficjent (grantodawca) zapewni organom prowadzącym przez cały okres realizacji projektu wsparcie 

merytoryczne i techniczne w zakresie uruchamiania i rozwijania LOWE oraz przygotowania szkół do pełnienia 

funkcji wynikających z modelu funkcjonowania LOWE. Wnioskodawca przedstawi zakres proponowanego 

wsparcia i sposób jego udzielania, w szczególności opisze grupy docelowe odbiorców wsparcia, rodzaje 

wsparcia (konsultacje, doradztwo, szkolenia etc.) oraz planowany, ramowy harmonogram działań 

wspierających. Wsparciem służyć też będą organy prowadzące funkcjonujące Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji pełniące w projekcie rolę Partnera. 

Uzasadnienie: 

W celu prawidłowego 

uruchomienia przez 

grantobiorców (organy 

prowadzące) modelu LOWE 

przedstawionego przez 

wnioskodawcę, konieczne jest 

udzielenie merytorycznego 

wsparcia grantobiorcom. 

Kryterium będzie weryfikowane 

na podstawie zapisów we 

wniosku.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

10. Maksymalny okres realizacji projektu wyniesie 24 miesiące. 

Uzasadnienie: 

Wskazany okres jest 

optymalnym dla utworzenia i 

funkcjonowania LOWE. 

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na wniosek 

Beneficjenta i za zgodą IOK 

będzie istniała możliwość 

wydłużenia okresu realizacji 

projektu poza limit określony w 

kryterium, jeżeli w ocenie IOK 

taka zmiana przyczyni się do 

osiągnięcia założeń projektu i 

umożliwi rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 



11. Beneficjent wraz z pozostałymi beneficjentami wyłonionymi w ramach konkursu oraz Instytucją 

Organizującą Konkurs zobowiąże się do współpracy w ramach sieci współpracy w zakresie wymiany 

doświadczeń, którą stworzy Instytucja Organizująca Konkurs. Beneficjent będzie brał udział w spotkaniach 

organizowanych przez Instytucję Organizującą Konkurs. 

Uzasadnienie: 

Sieć współpracy zapewni 

wymianę doświadczeń 

pomiędzy Beneficjentami oraz 

umożliwi bieżące reagowanie 

na potencjalne sytuacje 

problemowe, które mogą się 

pojawić w realizowanych 

projektach. 

 

Koszty organizacji spotkań 

wynikających z realizacji tego 

kryterium pokryje Instytucja 

Organizująca Konkurs i w 

budżecie projektu nie 

przewiduje się możliwości 

uwzględnienia współpracy 

pomiędzy wnioskodawcami. 

 

Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wszystkie Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

zostaną utworzone na terenach powiatów, w 

których nie utworzono takich Ośrodków w ramach 

I edycji konkursu. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Istotne jest, aby LOWE 

powstawały w sposób 

równomierny na terenie całego 

kraju. Lista dotychczas 

utworzonych LOWE z 

podaniem lokalizacji stanowić 

będzie załącznik do 

regulaminu konkursu.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 



2. Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

prowadzeniu projektów we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego, na 

potwierdzenie czego przedstawi opis dwóch 

działań prowadzonych przez siebie we współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Przedmiotowy opis musi zawierać dane 

kontaktowe instytucji biorących udział w 

opisywanych procesach, które mogą potwierdzić 

podane informacje. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca, który posiada 

doświadczenie współpracy z 

samorządami, zna ich 

specyfikę oraz uwarunkowania 

prawne ich funkcjonowania, 

będzie mógł we właściwy 

sposób zaplanować proces 

przydzielania grantów.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

3. Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

prowadzeniu działań aktywizujących społeczności 

lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych, na 

potwierdzenie czego, w załączniku do wniosku, 

przedstawi informacje o dwóch prowadzonych 

przez siebie w tym zakresie działań oraz wskaże 

źródła danych umożliwiających weryfikację i 

uzupełnienie podanych informacji. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja „biernych 

edukacyjnie” dorosłych ma być 

głównym zadaniem LOWE. 

Wymaga to wiedzy, 

doświadczenia ale również 

umiejętności wprowadzania 

innowacyjnych rozwiązań, 

przełamywania stereotypów i 

uprzedzeń. Dlatego 

uzasadnione jest preferowanie 

wnioskodawców, którzy mają 

doświadczenie w realizacji 

przedsięwzięć w tym obszarze 

tematycznym.  

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 

4. Wnioskodawca zobowiąże się do przygotowania 

LOWE do wprowadzenia w nich elementów 

europejskiego modelu ścieżek poprawy 

umiejętności dorosłych promowanych w zaleceniu 

Rady z 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek 

poprawy umiejętności: nowe możliwości dla 

dorosłych (Upskilling Pathways) 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Skuteczne działania na rzecz 

rozwoju kompetencji 

kluczowych osób dorosłych 

zawierają uniwersalne, trzy 

etapy promowane w ww. 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

2 



zaleceniu Rady: (1) 

indywidualne diagnoza potrzeb; 

(2) oparta na tym elastyczna 

oferta edukacyjna; (3) 

walidacja, która m.in. może 

skracać czas potrzebny na 

szkolenia, Etapy te powinny 

być uzupełniane przez: 

aktywną rekrutację i sposoby 

docieranie z ofertą edukacyjną 

do najbardziej potrzebujących; 

tworzenie partnerstw w celu 

łączenia ofert edukacyjnych z 

innymi, skutecznymi formami 

wsparcia; upowszechnianiem 

dostępu do doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 

opracowania skutecznej 

strategii stabilnego 

finansowania inicjatywy i jej 

długookresowego rozwoju.  

 

 


