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Sięgaj po fundusze

na edukację

Dla kogo?
DZIECI
I MŁODZIEŻy

Nauka języków obcych
Nauka programowania
Kształcenie zawodowe

STUDENtów
i NAUKOWców

Studia doktoranckie
Kształcenie dualne
Staże zagraniczne

DOROsłych

SENIORów

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Szkolenia prozdrowotne
Zajęcia komputerowe

Zdobywanie nowych kwalifikacji
Aktywizacja zawodowa
Aktywizacja społeczna

kto organizuje konkursy?
Urząd marszałkowski

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

Czas na zawodowców

Uwaga! Poszukiwani fachowcy! Ogłoszenia o pracę są naszpikowane ofertami dla ludzi z konkretnym
fachem w ręku. Pracownicy
z zawodowym wykształceniem mogą zawojować
rynek pracy. Jeszcze się
wahasz? Nie wiesz, czym
zajmować się w życiu? Zobacz, ile możliwości dają
środki unijne.
Nauka połączona z praktyką – to
podstawa dzisiejszego kształcenia
zawodowego. Kiedyś szkoły zawodowe były niemodne, stąd dzisiaj tak
trudno o fachowców. Nic straconego, dzięki pieniądzom z Unii zawodówki powoli wracają do łask.

Będą szkolić się
pod okiem fachowców
Aż 125 uczniów techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie może nazwać się szczęściarzami. Placówka otrzyma bowiem
1,3 mln zł z regionalnego programu naszego województwa na doskonalenie zawodowe swoich podopiecznych. Projekt „Fachowiec
– kompleksowy program rozwoju
ZSP w Wieruszowie” daje szereg
możliwości, m.in. płatne staże za-

wodowe w okresie wakacji w renomowanych firmach i specjalistyczne kursy kwalifikacyjne.
– To oferta dla naszych uczniów
z drugich i trzecich klas. Doświadczenie zawodowe będą mogli
zdobyć przyszli ekonomiści, handlowcy, mechatronicy, mechanicy,
elektrycy, budowlańcy, hotelarze,
logistycy i informatycy. To dla nich
ogromna szansa. Będą bowiem
mieli ciekawe CV właściwie u progu swojej kariery – uważa Małgorzata Nikodem, dyrektor ZSP
w Wieruszowie.
Kursy, w których będą brali udział
uczniowie, na komercyjnym rynku,
niekiedy kosztują fortunę.
– Będą to kursy weekendowe z zakresów: obsługa obrabiarki/tokarki, spawanie, księgowość w małej
firmie, obsługa kasy fiskalnej, wózków widłowych i kursy prawa jazdy
kat. B. Gdyby nie dofinansowanie,
to zapewne nie każdy mógłby sobie pozwolić na takie szkolenia. Za
kurs dla spawacza trzeba zapłacić
6,5 tys. zł od osoby. Nie oszukujmy się, dla młodych ludzi, którzy
dopiero co zdobywają doświadczenie, szukają pracy, takie pieniądze
są nieosiągalne – dodaje Małgorzata Nikodem.
Dodajmy, że środki z Unii pokryją
również koszty kursów i studiów
podyplomowych dla nauczycieli ZSP. Jeśli w zakresie kształcenia
i
doskonalenia
zawodowego
chcesz mieć takie możliwości jak

uczniowie ZSP w Wieruszowie,
a nawet większe, to przyjrzyj się
bieżącym konkursom. Jest ich naprawdę sporo.

Zawód daje POWER
Kompetencje zawodowe pozwala
również podnieść Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).
Do 5 grudnia na przykład trwa
nabór w konkursie „Tworzenie
e-materiałów dydaktycznych do
kształcenia ogólnego służących
rozwijaniu kompetencji kluczowych”. O dofinansowanie mogą
ubiegać się samorządy, organizacje
pozarządowe, instytuty badawcze,
przedsiębiorcy, pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe. Na co można dostać
pieniądze? Na e-materiały, które
uatrakcyjnią lekcje szkolne niemal
z każdej dziedziny. Matematyka
czy geografia po angielsku, filmy
dydaktyczne – pomoce naukowe
stworzą szereg możliwości. Wsparcie podzielono na 5 obszarów.
Łączna pula środków na projekty
to ok. 23,3 mln zł. Jest o co walczyć, bo można otrzymać 100 proc.
dofinansowania.
Do 9 stycznia można składać wnioski w ramach konkursu „Wysoka jakość systemu oświaty”. Do podziału jest prawie 22,2 mln zł. Wnioski
mogą być dofinansowane w 95
proc. O pieniądze mogą ubiegać

Urzędy pracy
Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.lodzkie.pl
www.wuplodz.praca.gov.pl

się zarówno placówki publiczne,
jak i niepubliczne, które zajmują
się kształceniem lub doskonaleniem zawodowym. Warunek jest
jeden – wnioskodawca musi mieć
już doświadczenie w realizacji projektów ponadregionalnych, w ramach których organizowano m.in.
szkolenia czy doradztwo dla nauczycieli. Konkurs wyłoni projekty, które zakładają specjalistyczne
szkolenia dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Lepsza infrastruktura
Do efektywnej nauki potrzebna jest
jednak odpowiednia infrastruktura. Od 30 listopada ruszy nabór na
„Kształcenie zawodowe i ustawiczne”. Wnioski będzie można składać
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do 8 grudnia. Całkowita pula pieniędzy na
ten program wynosi ok. 33,5 mln
zł. Maksymalnie można uzyskać 86
proc. dofinansowania w przypadku
projektów rewitalizacyjnych. Pieniądze mają posłużyć do modernizacji, przebudowy czy remontu szkół
zawodowych w taki sposób, by ich
pracownie jak najbardziej przypominały zakłady pracy. Poza tym dzięki
środkom z Unii będzie można zakupić odpowiedni do nauki zawodu
sprzęt, narzędzia, wszelkie materiały
techno-dydaktyczne. Dofinansowanie może również pokryć koszty polepszenia bazy sportowej.

Jakość kształcenia należy poprawiać nie tylko na poziomie zawodowym, ale również znacznie
wcześniej. Jak najlepsze warunki
trzeba oferować młodzieży w zasadzie od najmłodszych lat, by zachęcić ją w ten sposób do inwestowania w siebie. Do 8 grudnia można
składać wnioski w ramach konkursu „Edukacja ogólna”. Do podziału jest 17,7 mln zł. Maksymalna
wartość dofinansowania może wynieść 85 proc. Reszta to wkład własny. Projekty, które mogą ubiegać
się o pieniądze z UE muszą dotyczyć budowy, przebudowy, adaptacji czy też modernizacji budynków,
w których odbywa się edukacja ogólna. Ponadto dofinansowanie może
pokryć koszty zakupu niezbędnego
wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół o profilach ogólnych.
Jest jednak warunek. Działania te
mają stanowić wsparcie kompetencji, które okażą się dla uczniów
kluczowe na rynku pracy, a poza
tym będą punktem wyjścia do nauczania eksperymentalnego.
Dodajmy, że do 8 grudnia można
też składać wnioski na polepszenie infrastruktury przedszkolnej.
W tym wypadku do dyspozycji jest
24,8 mln zł. Konkursów jest tyle, że
zapewne każda placówka z województwa łódzkiego, która chciałaby postawić na nowoczesną edukację, znajdzie coś dla siebie.
JOANNA
CHRZANOWSKA

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

