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Euro na kadr´
W niniejszym
artykule
przedstawimy
mo˝liwoÊci
dofinansowania
rozwoju zawodowego
Êrodowiska
sportowego
w ramach unijnego
Programu
Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki.

Za wdra˝anie
programu
odpowiedzialne
b´dà wyznaczone
ministerstwa
– w∏aÊciwe
dla zakresu
tematycznego
danego priorytetu
– oraz Urz´dy
Marsza∏kowskie.
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latach 2007-2013 mo˝liwoÊç ubiegania
si´ o dofinansowanie przeznaczone na
podnoszenie w∏asnych kwalifikacji zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki uzyska∏o wiele grup spo∏ecznych. Szczegó∏y dotyczàce tych mo˝liwoÊci
zostanà przedstawione w dalszej cz´Êci tekstu,
koncentrujàc si´ przede wszystkim na konkretnych pomys∏ach, które mogà zostaç wykorzystane przez Êrodowisko sportowe.

W

Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki
Celem g∏ównym Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki jest „wzrost poziomu zatrudnienia
i spójnoÊci spo∏ecznej”. Jego osiàgni´cie ma byç
zapewnione w wyniku realizacji szeÊciu nast´pujàcych celów strategicznych:
■ podniesieniu poziomu aktywnoÊci zawodowej
oraz zdolnoÊci do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
■ zmniejszeniu obszarów wykluczenia spo∏ecznego,
■ poprawie zdolnoÊci adaptacyjnych pracowników i przedsi´biorstw do zmian zachodzàcych
w gospodarce,
■ upowszechnieniu edukacji spo∏eczeƒstwa na
ka˝dym etapie kszta∏cenia przy równoczesnym
zwi´kszeniu jakoÊci us∏ug edukacyjnych i ich
silniejszym powiàzaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
■ zwi´kszeniu potencja∏u administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i Êwiadczenia us∏ug wysokiej jakoÊci oraz wzmocnieniu mechanizmów paƒstwa,
■ wzrostowi spójnoÊci terytorialnej.
Realizacja Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki odbywaç si´ b´dzie poprzez realizacj´
dziewi´ciu Priorytetów, podzielonych na dwa
komponenty: centralny i regionalny. Za wdra˝anie komponentu centralnego odpowiedzialne b´dà wyznaczone ministra – w∏aÊciwe dla zakresu
tematycznego danego priorytetu. W komponencie regionalnym w niemal wszystkich województwach funkcje tzw. Instytucji PoÊredniczàcych
pe∏niç b´dà Urz´dy Marsza∏kowskie.

Rodzaje projektów – konieczny konkurs
W ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki przewidziano dwa rodzaje wyboru projektów – w ramach konkursu oraz poprzez dofinansowanie projektów systemowych.
Projekty systemowe dotyczà realizacji zadaƒ
publicznych przez jednostki sektora finansów
publicznych. Mogà byç one realizowane przez Instytucje PoÊredniczàce i Instytucje Wdra˝ajàce

oraz przez beneficjentów wskazanych w poszczególnych dzia∏aniach opisanych w Szczegó∏owym
opisie priorytetów PO KL.
Projekty konkursowe natomiast sà przeznaczone do realizacji przez ka˝dy legalnie dzia∏ajàcy
podmiot. Konkursy sà og∏aszane przez instytucj´
odpowiedzialnà za wdra˝anie danego dzia∏ania.
Mogà byç to konkursy otwarte, gdzie nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciàg∏y, do wyczerpania limitu Êrodków, lub mogà to byç konkursy zamkni´te, czyli organizowane cyklicznie
z okreÊleniem jednego (gdy konkurs prowadzony
b´dzie tylko raz) lub kilku terminów naboru
wniosków.
Wa˝ne jest wi´c, aby przedstawiciele klubów
oraz zwiàzków sportowych kontrolowali stron´
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.
gov.pl) oraz strony poszczególnych urz´dów marsza∏kowskich.

Przyk∏adowe projekty
Poni˝ej przedstawimy przyk∏adowe typy projektów, które mog∏yby byç realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Pozwoli
to czytelnikom na ocen´ w∏asnych mo˝liwoÊci
pod kàtem podobnych programów edukacyjnych
realizowanych zarówno przez zwiàzki sportowe,
szko∏y wy˝sze, jak i przedsi´biorców.

1.

Organizacja studiów podyplomowych
zwiàzanych z tytu∏em instruktora sportu, menad˝era sportu lub innymi tytu∏ami zawodowymi
w dziedzinie sportu. Tego typu projekt móg∏by
byç realizowany przede wszystkim przez uczelnie wy˝sze dzia∏ajàce w sektorze sportu i turystyki, które zamierza∏yby wprowadziç nowe kierunki studiów, odpowiadajàc na zapotrzebowanie
rynkowe. Omawiane przedsi´wzi´cie mog∏oby
byç realizowane w ramach Poddzia∏ania 4.1.1
„Wzmocnienie potencja∏u dydaktycznego uczelni”, którego za∏o˝eniem jest rozwój uczelni wy˝szych poprzez przygotowanie, otwieranie i realizacj´ nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. Mimo ˝e
g∏ównym beneficjentem w ramach tego poddzia∏ania sà uczelnie wy˝sze, to nie nale˝y wykluczaç
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projektów partnerskich ze stowarzyszeniami
sportowymi, regionalnymi zwiàzkami sportowymi lub Polskim Zwiàzkiem Sportowym w danej
dziedzinie sportowej.

2.

Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowujàcego do podj´cia zatrudnienia mo˝e byç
równie˝ realizowane w obszarze sportu. Organizacja du˝ych imprez sportowych sprzyja tej formie zatrudnienia, a wi´c w ramach Poddzia∏ania
6.1.1 pn. „Wsparcie osób pozostajàcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, instytucje szkoleniowe b´dà mog∏y zapewniç specjalny
program szkoleniowy oraz doradczy dla grup wolontariuszy.

3.

Poddzia∏anie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i spo∏eczna osób zagro˝onych wykluczeniem
spo∏ecznym” zak∏ada mi´dzy innymi wsparcie
dla organizacji zajmujàcych si´ aktywizacjà osób
niepe∏nosprawnych. Odbiorcà tego typu szkoleƒ
mog∏yby byç organizacje zajmujàce si´ aktywnoÊcià w dziedzinie sportu osób niepe∏nosprawnych. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç realizacji szkoleƒ, które umo˝liwiajà nabycie, podniesienie lub
zmian´ kwalifikacji i kompetencji zawodowych
dla osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. Przyk∏adem projektu móg∏by byç kurs dla
by∏ych sportowców w zakresie nabycia uprawnieƒ pozwalajàcych na wykonywanie zawodu instruktora lub dostosowanie do mi´dzynarodowych wymogów.

4.

Wsparcie b´dà mog∏y uzyskaç tak˝e osoby
zatrudnione, pragnàce podnosiç swoje umiej´tnoÊci zawodowe. Poddzia∏anie 8.1.1 „Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsi´biorstw” umo˝liwia realizacj´ projektu majàcego na celu dofinansowanie szkoleƒ dla
doros∏ych osób pracujàcych, zainteresowanych

z w∏asnej inicjatywy nabywaniem nowych umiej´tnoÊci lub podwy˝szaniem posiadanych kwalifikacji. Przyk∏adem dofinansowanego projektu
mo˝e byç cykl specjalistycznych szkoleƒ dla instruktorów lub trenerów danej dyscypliny sportowej.

5.

Priorytet 9. Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki umo˝liwia realizacj´ przedsi´wzi´ç
skierowanych do jednostek edukacyjnych. W ramach za∏o˝eƒ programowych mo˝na planowaç
realizacj´ projektu polegajàcego na utworzeniu
klas sportowych lub podniesienie kompetencji
w zakresie kszta∏cenia kadr oÊwiatowych w poszczególnych dyscyplinach sportu. Przyk∏adem
móg∏by byç kurs instruktorski siatkówki dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy nie posiadajà takowej specjalizacji.

Du˝a szansa
Powy˝sze skrótowe przedstawienie mo˝liwoÊci
od strony przedmiotu projektu o dofinansowanie
realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki stanowi potwierdzenie, ˝e pojawia si´ naprawd´ du˝a szansa na wsparcie dzia∏aƒ edukacyjnych i szkoleniowych wspierajàcych
rozwój Êrodowisk sportowych.
Wa˝ne jest to, ˝e wnioskodawcà mogà byç zarówno szko∏y wy˝sze, zwiàzki sportowe, kluby
sportowe, jak i prywatne firmy dzia∏ajàce w obszarze rozwoju sportu i turystyki. Teraz nale˝y
zadbaç o przygotowanie dobrych projektów edukacyjnych, które nast´pnie zostanà zrealizowane
na odpowiednim poziomie.
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