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Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/1311/16  

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

Informacja/Informacja prasowa 

 

            
 
 
 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto 
Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają 

nabór wniosków o dofinansowanie projektu  
dla 

Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT  
Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 

w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja 
 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący 

w szczególności:  
a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do 

potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy;  
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,  
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:  
i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,  
ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,  

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach 
lub obozach naukowych,  

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy,  

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,  
vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,  

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych  
z nauczanym zawodem,  

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych 
kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,  

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,  
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,  
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;  
i) tworzenie klas patronackich w szkołach,  
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie 
pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów 
praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych. 
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O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 
Organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe tj. jednostki 
samorządu terytorialnego. Partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty określone w SzOOP. 
 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin 
konkursu, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych oraz pracownicy Biura ZIT BTOF. 
 
Biuro ZIT BTOF, 
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, Tel. (52) 58 59 446; Tel. (52) 58 59 456  
zit@um.bydgoszcz.pl 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 85 98; (56) 621 82 68; (56) 
621 84 86; ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 9; tel. (52)  
327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w: 

 Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124,  
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

 Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

 Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 
 

 

 
Więcej informacji na www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 
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