
 

 

Stan na 15.12.2014 r. 

 

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na 

ogłaszane konkursy 

 

Opracowanie powstało na podstawie analizy danych adresowych projektodawców 

składających wnioski, w oparciu o rejestry wniosków oraz dane zawarte w systemie 

informatycznym KSI SIMIK 07-13. Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do 

projektów wyłonionych w procedurze konkursowej. 

 

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszone konkursy 

 

Tabela 1. Liczba ogłoszonych konkursów w latach 2007-2013 

Lata 
Priorytet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Priorytet VI 1 6 5 3 1 7 3 0 

Priorytet VII 0 4 4 5 8 4 6 2 

Priorytet VIII 1 6 9 7 7 7 5 3 

Priorytet IX 1 6 8 4 10 10 6 0 

Razem 3 22 26 19 26 28 20 5 

Łącznie 149  

 

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje nt. 13 617 wniosków, które wpłynęły w ramach 

149 ogłoszonych konkursów w latach 2007-2014. Wartość złożonych wniosków przekracza 

9,7 mld PLN. 



Liczba wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków 

w ramach procedury konkursowej z poszczególnych województw w ramach 

Priorytetów VI-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden wniosek wpłynął z Austrii. Cztery wnioski wpłynęły z terenu Czech. Siedem 

wniosków wpłynęło z terenu Wielkiej Brytanii.  

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło dotychczas 13 617 wniosków 

(w zestawieniu nie uwzględniono wniosków wycofanych). 
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Małopolskie 
904 
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Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie formalnej  

w ramach Priorytetów VI-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 539 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną w tym 1 wniosek z Austrii, 4 

wnioski z Czech oraz 6 wniosków z Wielkiej Brytanii. 
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Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie merytorycznej  

w ramach Priorytetów VI-IX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną. 
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Liczba wniosków jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków 

w ramach procedury konkursowej z poszczególnych powiatów województwa 

podkarpackiego w ramach Priorytetów VI-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło dotychczas 9 684 wnioski z terenu 

Podkarpacia (w zestawieniu nie uwzględniono wniosków wycofanych). 
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Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie formalnej w ramach Priorytetów VI-IX 

 

Powiaty na 
Podkarpaciu 

Liczba wniosków, które 
pozytywnie przeszły 

ocenę formalną 

Powiat Bieszczadzki 80 

Powiat Brzozowski 94 

Powiat Dębicki 307 

Powiat Jarosławski 234 

Powiat Jasielski 364 

Powiat Kolbuszowski 247 

Powiat Krośnieński 378 

Powiat Łańcucki 181 

Powiat Leski 164 

Powiat Leżajski 218 

Powiat Lubaczowski 122 

Powiat Mielecki 482 

Powiat Niżański 187 

Powiat Przemyski 523 

Powiat Przeworski 226 

Powiat Ropczycko - 
Sędziszowski 

235 

Powiat Rzeszowski 2 716 

Powiat Sanocki 239 

Powiat Stalowowolski 220 

Powiat Strzyżowski 226 

Powiat Tarnobrzeski 327 

Razem 7 770 

 
 
7 770 wniosków, które wpłynęły z terenu Podkarpacia uzyskały pozytywną ocenę formalną. 
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Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie merytorycznej w ramach Priorytetów VI-IX  

 

Powiaty na 
Podkarpaciu 

Liczba wniosków, które 
pozytywnie przeszły 
ocenę merytoryczną 

Powiat Bieszczadzki 35 

Powiat Brzozowski 23 

Powiat Dębicki 81 

Powiat Jarosławski 50 

Powiat Jasielski 118 

Powiat Kolbuszowski 68 

Powiat Krośnieński 100 

Powiat Łańcucki 55 

Powiat Leski 34 

Powiat Leżajski 72 

Powiat Lubaczowski 30 

Powiat Mielecki 118 

Powiat Niżański 49 

Powiat Przemyski 97 

Powiat Przeworski 92 

Powiat Ropczycko - 
Sędziszowski 

80 

Powiat Rzeszowski 687 

Powiat Sanocki 52 

Powiat Stalowowolski 52 

Powiat Strzyżowski 69 

Powiat Tarnobrzeski 83 

Razem 2 045 

 

2 045 wniosków, które wpłynęły z terenu Podkarpacia uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.  

Należy tutaj zaznaczyć, iż w dalszym ciągu trwa ocena merytoryczna dla wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, które zostały wzięte pod 
uwagę w tej analizie.

Niżański 
26% 

Stalowowolski 
24% 

Tarnobrzeski 
25% 

Leski 
21% 

Brzozowski 
24% 

          
 
 

Sanocki 
22% 

Przemyski 
19% 

Jarosławski 
21% 

Łańcucki 
30% 

Przeworski 
41% 

Leżajski 
33% 

Mielecki 
24% 

Ropczycko – 
Sędziszowski 

34% 
Dębicki 

26% 

Strzyżowski 
31% 

Jasielski 
32% 

Krośnieński 
26% 

Bieszczadzki 
44% 

Kolbuszowski 
28% 

Lubaczowski 
25% 

Rzeszowski 
25% 

Procent wniosków pozytywnie 

zweryfikowanych na ocenie merytorycznej 



Projekty systemowe 

W ramach PO KL projekty systemowe mogły być realizowane przez beneficjenta wskazanego 

w Szczegółowym Opisie Priorytetów i/lub właściwym Planie Działania. Funkcję beneficjenta 

systemowego mogła pełnić wskazana odrębna jednostka lub komórka organizacyjna (np. 

departament) danej instytucji lub urzędu. Istniała również możliwość realizowania projektów 

systemowych przez Instytucję Pośredniczącą.  

Projektodawca systemowy składał wniosek o dofinansowanie w terminie określonym przez 

Instytucję Pośredniczącą. Wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. W przypadku 

stwierdzenia uchybień we wniosku (na etapie oceny formalnej lub merytorycznej) 

projektodawca zostawał wezwany do dokonania korekty lub uzupełnienia wniosku i złożenia 

jego nowej wersji w wyznaczonym terminie.  

Projekty systemowe realizowane były na podstawie umów lub podjętych decyzji (uchwał). 

W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz 

Poddziałań 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie oraz 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 

zawierane były z projektodawcami umowy ramowe. W sytuacji kiedy projekt systemowy 

realizowany był przez Instytucję Pośredniczącą podstawą jego realizacji była umowa lub 

decyzja (uchwała) podjęta przez właściwy organ. 

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektów systemowych  

 

1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

 

Do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

przystąpiły wszystkie podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy. Realizacja projektów 

rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r. a umowy ramowe zostały zawarte do 31 grudnia 2014 r. 

(pierwotna data zakończenia realizacji umów to 31 grudnia 2013 r.). W 2014 r. za zgodą 

Instytucji Zarządzającej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy zakontraktował środki finansowe na 

projekty systemowe, przekraczając alokację przeznaczoną w Szczegółowym Opisie 

Priorytetów PO KL na realizację Poddziałania 6.1.3.  

 

W ramach projektu systemowego mogły być finansowane instrumenty rynku pracy i usługi 

rynku pracy wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), związane z realizacją 

następujących form wsparcia: 



• szkolenia, 

• staże, 

• przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 

• prace interwencyjne, 

• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 

• przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 

pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności 

gospodarczej. 

 

W województwie podkarpackim od 2008 roku wszystkie 21 Powiatowych Urzędów Pracy 

realizowało projekty systemowe. Oznacza to, iż podpisane zostało 21 umów ramowych 

a łącznie z 2014 rokiem złożonych zostało 147 wniosków o dofinansowanie projektów 

systemowych. Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych składane były corocznie 

na dany rok budżetowy a następnie załączane do umowy ramowej w formie aneksu. 

 

Wartość projektów systemowych od początku ich realizacji wynosi ponad 705 mln zł z czego 

684 mln zł stanowi dofinansowanie Funduszu Pracy (w roku 2014 wartość projektów 

wyniosła ponad 160 mln zł z czego 158 mln zł stanowiło dofinasowanie Funduszu Pracy).  

 
 

2. Priorytet VII Promocja Integracji społecznej 
 

W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji projekty systemowe 

mogły realizować następujące podmioty: 

 ośrodki pomocy społecznej – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 

 powiatowe centra pomocy rodzinie – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji 

kadr pomocy i integracji społecznej. 

 

W ramach Działania 7.1 z beneficjentami systemowymi podpisywane były umowy ramowe 

oznacza to, że corocznie beneficjenci musieli składać wniosek na realizację projektu 

systemowego. 

W przypadku Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 wnioski na realizację projektów systemowych 

można było składać już od 2008 roku. Natomiast od 2007 roku realizowany był projekt 

systemowy, w ramach Poddziałania 7.1.3, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.  

 

Łącznie w ramach Działania 7.1 złożono 895 wniosków: 

 Poddziałanie 7.1.1 – 743 wnioski, 



 Poddziałanie 7.1.2 – 146 wniosków, 

 Poddziałanie 7.1.3 – 6 wniosków. 

 

W trakcie realizacji znajduje się jeszcze następująca liczba projektów systemowych: 

 Poddziałanie 7.1.1 – 146 (data zakończenia: 18 - 31.12.2013 r., 10 – 31.12.2014 r., 

118 – 30.06.2015 r.), 

 Poddziałanie 7.1.2 – 25 (data zakończenia: 3 – 31.12.2013 r., 3 – 31.12.2014 r., 19 –

 30.06.2015 r.), 

 Poddziałanie 7.1.3 – 1 z datą zakończenia 30.06.2015 r. 

 
W ramach Działania 7.1 wśród najczęściej występujących form wsparcia w ramach 
realizowanych projektów można wymienić: doradztwo zawodowe, trening kompetencji 
i umiejętności społeczno-zawodowej, szkolenia i kursy zawodowe, asystent rodziny, 
finansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, studia. 
 
 

3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
 
W Priorytecie VIII projekty systemowe realizowane są na podstawie uchwały Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w ramach dwóch Poddziałań 8.1.4 Przewidywanie zmiany 

gospodarczej oraz 8.2.2 Regionalne strategie innowacji.  

Informacje ilościowe dot. projektów systemowych realizowanych w Priorytecie VIII: 

Poddziałanie 

Rok 

złożenia 

wniosku 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Beneficjent 
Termin realizacji 

projektu 

8.1.4 

2008 1 
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie - Wydział Informacji 
Statystycznej i Analiz 

Projekt był 
realizowany w 

2009 roku. 

2010 1 
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie - Wydział Informacji 
Statystycznej i Analiz 

Projekt jest 
realizowany do 
31.12.2013 r. 

8.2.2 

2008 1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego - 

Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Projekt jest 
realizowany do 
31.12.2014 r. 

2009 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Kultury 

Projekt jest 
realizowany do 
31.12.2013 r. 

 

 

 

 

 



4. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
 

W Priorytecie IX projekty systemowe realizowane były przez samorząd województwa na 

podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego (projekty systemowe wynikające 

ze Szczegółowego Opisu Priorytetów – w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych, jak również projekty przewidziane jako konkursowe, które 

realizowane były w trybie systemowym na podstawie Planu Działania – 9.2, 9.4 i 9.5) oraz 

przez organy prowadzące szkół podstawowych (9.1.2 – projekty systemowe wynikające 

z SzOP) jak i organy prowadzące szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi (9.1.1 – 

projekty systemowe wynikające z SzOP). 

W ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na 

podstawie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, aktualnie realizowany jest przez 

Departament Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

projekt oferujący wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2014/2015 dla 1 180 uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu, 

obecnie trwa rekrutacja uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogółem 

w ramach Poddziałania 9.1.3 w województwie podkarpackim zrealizowanych będzie 

8 projektów stypendialnych. Narastająco pomoc stypendialną otrzyma 4 773 uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Średnia wysokość wypłacanego stypendium na ucznia 

wynosi 3 485 zł. Łącznie środki na realizację programu stypendialnego w województwie 

podkarpackim, tj. na 8 projektów wynoszą 38.584.849,60 zł. Zasady programu nie przewidują 

katalogu możliwych do poniesienia wydatków z przyznanego stypendium. Uczniowie nie 

rozliczają się z poniesionych wydatków. Niemniej jednak badania ewaluacyjne projektu 

wykazały, że uczniowie przeznaczali otrzymane stypendium m.in. na: 

• pomoce naukowe, materiały dydaktyczne, książki, 

• sprzęt: do badań naukowych, aparaty fotograficzne, 

• sprzęt komputerowy: laptop, akcesoria komputerowe, 

• artykuły papiernicze, 

• odzież: sportowa, wyjściowa, 

• wycieczki edukacyjne. 

Zgodnie z zatwierdzonym PD na 2009 r. w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty, zakończono realizację projektu systemowego wdrażanego w okresie 

od 1.01.2009 r. do 30.06.2013 r. Projekt realizowany był przez Podkarpackie Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Cel projektu tj. dostosowanie kwalifikacji 1 610 

nauczycieli, instruktorów oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty 

województwa podkarpackiego do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami 

rozwoju regionu został osiągnięty.  

Jednocześnie w PD na 2011 r. przewidziano realizację drugiego projektu systemowego 

w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Beneficjentem 



ponownie jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Realizacja projektu rozpoczęła się 

1 czerwca 2011 r., przy czym uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego, będącą 

podstawą realizacji projektu, podjęto 10 listopada 2011 r. Projekt będzie realizowany do 

30 czerwca 2015 r. W ramach projektu realizowane są zajęcia na kursach kwalifikacyjnych 

i doskonalących dla nauczycieli.  

Realizowany był również (na podstawie PD na 2010 r.) projekt systemowy innowacyjny 

w temacie Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami 

lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jego beneficjentem był Departament Edukacji, Nauki 

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego WP. Projekty innowacyjne nie są przypisane do żadnego 

z Działań, jednak ze względu na źródło finansowania – nadano mu numer WND w ramach 

Działania 9.5. W kwietniu 2011 r. zakończono realizację I etapu projektu innowacyjnego. 

Strategia wdrażania dalszej części projektu została przedstawiona do oceny i zgodnie 

z procedurą podlegała uzupełnieniu, jednak ostatecznie podjęto decyzję o zakończeniu 

realizacji projektu już po I jego etapie. W ramach projektu udało się zrealizować część 

założeń – przede wszystkim jego sukcesem jest opracowanie treści nauczania dla 

4 przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami wytwarzania: technik mechanik, 

mechatronik, elektronik i informatyk. Materiały te będą z powodzeniem wykorzystywane we 

wsparciu kierowanym do szkół zawodowych (Działanie 9.2) oraz nauczycieli (Działanie 9.4). 

Na podstawie Planu Działania na 2012 r. od 1 maja 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu 

systemowego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego (standardowo Działanie ma charakter konkursowy). Projekt realizowany jest 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. W projekcie przewidziano realizację programów 

rozwojowych przez min. 160 szkół zawodowych z terenu województwa (programy obejmują: 

wdrożenie treści nauczania wypracowanych w ramach projektu innowacyjnego dla 

4 przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami wytwarzania: technik mechanik, 

mechatronik, elektronik i informatyk, wyposażenie szkół w nowoczesne materiały 

dydaktyczne, realizację zajęć dodatkowych, kursów, szkoleń i zajęć wyrównawczych, 

doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z przedsiębiorstwami, w tym w zakresie staży 

i praktyk, utworzenie Podkarpackiej Platformy Integracji Szkolnictwa Zawodowego). Według 

informacji zawartych w zatwierdzonych dotychczas wnioskach o płatność wsparciem objęto 

175 szkół zawodowych w zakresie realizacji programów rozwojowych, w tym we współpracy 

z przedsiębiorcami (osiągnięta wartość przewyższa pierwotne założenia projektu o 15 szkół), 

natomiast staż odbyło 9 248 uczniów szkół zawodowych. 

W dniu 4 grudnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 

zatwierdziła Plan działania na 2013 rok dla Priorytetu IX PO KL w województwie 

podkarpackim. Zmiany obejmowały wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 

2015 r., zwiększenie wartości projektu do kwoty 90 677 099,64 zł oraz wprowadzenie 

komponentu współpracy ponadnarodowej, w postaci 6 inicjatyw realizowanych przez 

dotychczasowych Parterów.  



Akceptacja Planu działania przez IZ POKL rozpoczęła proces aneksowania dokumentu „Prawa 

i obowiązki Województwa Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie – Wydział Projektów Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego zmienione zostały „Prawa 

i Obowiązki…” dotyczące realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na 

zawodowców” w ramach Działania 9.2. Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

sankcjonujące zmiany zawarte w Planie działania na 2013 r. Po wprowadzonych zmianach 

ostateczna wartość projektu wynosi 88 780 094,46 zł. 

26 sierpnia 2014 r., na podstawie pisma IZ PO KL, wyrażającego zgodę na zmianę 

minimalnego zakresu umowy o dofinasowanie w odniesieniu do projektu partnerskiego, 

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 387/9208/14/14, zatwierdzono zmiany 

w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego…”. Zmiany obejmowały 

wydłużenie terminu złożenia końcowego wniosku o płatność do 90 dni od zakończenia 

realizacji projektu oraz wydłużenie terminu zwrotu niewykorzystanej części otrzymanych 

transz dofinasowania do 90 dni od zakończenia realizacji projektu.  

Po zmianie SzOP PO KL z 1 czerwca 2010 r., projekty systemowe (Indywidualizacja nauczania 

i wychowania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych) organów prowadzących szkoły 

podstawowe  zostały wpisane jako dodatkowa forma wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.2. 

W województwie podkarpackim przeprowadzono dotychczas cztery nabory wniosków – 

ostatni nabór zakończył się w dniu 31 maja 2012 r. W czterech naborach projekty złożyło 191 

organów prowadzących dla 977 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, na łączną 

kwotę ponad 36,82 mln zł. W wyniku czterech naborów podpisano łącznie 177 umów 

obejmujących wsparciem 961 szkół oraz ok. 33 171 uczniów.  

Aktualizacja SzOP PO KL z dnia 1 lipca 2013 r. wprowadziła dodatkowe formy wsparcia 

w ramach Poddziałania 9.1.1 tj. projekty systemowe w zakresie przygotowania oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz 

dzieci w wieku przedszkolnym. Wsparcie może być skierowane tylko i wyłącznie do 

oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenu 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych 

i niepublicznych) oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach 

podstawowych z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami 

przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej zgodnie 

z listą stworzoną przez MEN na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

z 30.09.2012 r. stanowiącą załącznik nr 2 i 3 do „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług 

na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. W przeprowadzonym naborze wniosków, który 

zakończył się 20 września 2013 r. wnioski złożyło 47 organów prowadzących publiczne 



i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi na łączną kwotę ponad 

15 mln zł dla 182 oddziałów przedszkolnych znajdujących się w 137 szkołach podstawowych. 

Po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji 

Narodowej listy dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem 

do ww. Zasad przygotowywania…) oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w woj. 

podkarpackim na terenach wiejskich o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej, zostały ogłoszone kolejne dwa nabory wniosków o dofinansowanie 

projektów systemowych w ramach 9.1.1. W wyniku przeprowadzonych dwóch dodatkowych 

naborów 8 organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi na łączną kwotę blisko 3 mln zł dla 39 oddziałów przedszkolnych 

znajdujących się w 37 szkołach podstawowych. 

Dotychczas podpisano 47 umów na łączną kwotę 14 609 399,67 zł. Do podpisania pozostaje 

8 umów na łączną kwotę 2 910 398,01. 

Informacje ilościowe dot. projektów systemowych realizowanych w Priorytecie IX: 

Działanie/ 

Poddziałanie 

Rok 

złożenia 

wniosku 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Beneficjent 
Termin realizacji 

projektu 

9.1.1 

2013 47 
Organy prowadzące szkoły 
podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi 

Projekty toczą się 
w różnych 

terminach, od  
1.01.2014 r. 

maksymalnie do  
30.06.2015 r. 

2014 8 
Organy prowadzące szkoły 
podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi 

Projekty toczą się 
w różnych 

terminach, od  
1.09.2014 r. 

maksymalnie do  
30.06.2015 r. 

9.1.2 

2010 39 
Organy prowadzące szkół 

podstawowych 

Projekty toczą się 
w różnych 

terminach, od 1 
stycznia 2011 r. do 

31.12.2013 r. 

2011 74 
Organy prowadzące szkół 

podstawowych 

Projekty toczą się 
w różnych 
terminach, 

maksymalnie do 
31.12.2013 r. 

2012 78 
Organy prowadzące szkół 

podstawowych 

Projekty toczą się 
w różnych 
terminach, 



maksymalnie do 
31.12.2014 r. 

9.1.3 

 

2007 1 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie - Centrum Informacji i 
Planowania Kariery Zawodowej 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2007/2008. 

2009 1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Kultury 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2008/2009. 

2009 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Kultury 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2009/2010  

2010 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Kultury 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2010/2011 

2011 1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji, Nauki i 

Sportu 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2011/2012 

2012 1 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji, Nauki i 

Sportu 

Projekt był 
realizowany w roku 

szkolnym 
2012/2013 

2013 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Nauki  

Projekt jest 
realizowany w 

terminie od 
01.06.2013 r. 

do 30.11.2014 r. 
(rok szkolny 
2013/2014) 

2014 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Nauki  

Projekt jest 
realizowany w 

terminie od 
01.06.2014 r. 

do 31.08.2015 r. 
(rok szkolny 
2014/2015) 

9.2 2012 1 Wojewódzki Urząd Pracy 

Projekt jest 
realizowany w 

terminie  
od 01.05.2012 r. 
do 30.06.2015 r. 

9.4 2008 1 
Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli 
Projekt był 

realizowany do 



30.06.2013 r. 

2011 1 
Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli 

Projekt jest 
realizowany do 
31.12.2014 r. 

Projekt 
innowacyjny 

w ramach 
Priorytetu IX 

2010 1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego - 
Departament Edukacji i Kultury 

Projekt został 
zakończony w 

06.2011 r. 

 

Łącznie złożonych zostało 1 304 wnioski na realizację projektów systemowych: 

 Priorytet VI – 147 wniosków, 

 Priorytet VII – 895 wniosków, 

 Priorytet VIII – 4 wnioski, 

 Priorytet IX – 258 wniosków. 


