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zajęć bardziej efektywnych i dostoso-
wanych do potrzeb uczniów.
Większość środków ma być jednak 
przeznaczona na rozwój placówek 
edukacyjnych pod kątem dydaktycz-
nym. Dofinansowanie będzie dotyczy-
ło dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
lekcji wyrównawczych, projektów wy-
równujących szanse szkolne uczniów 
o utrudnionym starcie edukacyjnym. 
Wspierane będą także przedsięwzięcia 
w zakresie podnoszenia kompetencji 
nauczycieli oraz kadry zarządzającej 
szkołami i innymi placówkami.

Beneficjenci samodzielni 
oraz partnerzy 

Wspomniane projekty edukacyjne  
w ramach perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej 2014–2020 będą 
finansowane w ramach regional-
nych programów operacyjnych. Są 
one przygotowywane w każdym wo-
jewództwie przez urzędy marszał-
kowskie. Ciągle trwają negocjacje  

z Komisją Europejską, a stan ich za-
awansowania różni się w zależności od 
regionu. Przewidujemy, że pod koniec 
2014 roku oraz w I kwartale 2015 roku  
programy będą stopniowo zatwierdza-
ne przez KE. Po ich przyjęciu zostaną 
opracowane bardziej szczegółowe wa-
runki i zasady starania się o dofinan-
sowanie, a dopiero później będą mo-
gły być ogłaszane nabory wniosków. 
Zapewne nastąpi to nie wcześniej niż 
w połowie 2015 roku.
Warto także zaznaczyć, że w przypad-
ku dofinansowania w sektorze edu-
kacji o wsparcie mogą zwykle wystę-
pować tylko organy prowadzące daną 
placówkę. Inne podmioty najczęściej 
mogą być tylko partnerami, gdyż wy-
magana jest współpraca np. ze szkołą.
Aby poznać szczegółowe i aktualne 
informacje na temat wsparcia z fun-
duszy europejskich na lata 2014–2020, 
warto zaglądać na stronę www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl oraz na portale 
regionalne prowadzone przez urzędy 
marszałkowskie.
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W najbliższym 
czasie planuje się utworzenie tzw. Re-
jestru Usług Rozwojowych prowadzo-
nego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Jego podstawowym 
założeniem jest zwiększenie skutecz-
ności wydatkowania środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Istotą jest przekazanie informacji na 
temat potencjalnych wykonawców 
specjalistycznych usług doradczych  

i szkoleniowych. Powinien być to tzw. 
weryfikator jakości podmiotów świad-
czących tego typu usługi. 
W mijającym już okresie programo-
wania wielokrotnie można było sły-
szeć, że jakość projektów dofinanso-
wanych mogłaby być dużo wyższa. 
Stworzenie narzędzia, które umożli-
wi ewentualnym beneficjentom wy-
bór właściwego podmiotu w zakresie 
świadczonych szkoleń lub doradztwa, 

na pewno pozwoli skuteczniej wydać 
pieniądze z Programu „Wiedza Edu-
kacja Rozwój” oraz z tzw. priorytetów 
miękkich w ramach 16 regionalnych 
programów operacyjnych. 
Utworzenie Rejestru Usług Rozwo-
jowych ma służyć przede wszystkim 
większej elastyczności wydawania 
środków europejskich. Planuje się 
wprowadzenie tzw. bonów szkole-
niowych, które pozwolą na wybór od-
powiednich szkoleń poprawiających 
umiejętności pracowników w momen-
cie, w którym firmy tego potrzebują. 
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P Y T A N I E 

Słyszałem, że ma powstać tzw. Rejestr Usług Rozwojowych. Co to dokład-

nie ma być i czemu on ma służyć?

Założeniem rejestru jest dostarczenie źródła wiedzy o profesjonalnych 

dostawcach usług doradczych i szkoleniowych – zarówno współfinanso-

wanych ze środków europejskich, jak i świadczonych typowo komercyjnie. 

Rejestr Usług Rozwojowych będzie dostępny na dostosowanej do tego 

stronie www.inwestycjawkadry.pl. 


