
 

 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów 

 w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’’,  

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,  

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: 

        - studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli  
w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką  edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego 
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć); 

               - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia 
ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

        - studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem 
posiadanego wykształcenia; 

        - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, 

zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; 

        - programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny)  

w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

od  1 października 2009 r. do 29 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00  

 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub w Oddziałach 

Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie,  Ostrołęce , Płocku, Radomiu, Siedlcach. 

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego. 

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 października 2009 roku, nie będą rozpatrywane.  

      O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 

które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych 

w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona  jest kwota: 10 363 044,00  PLN 
 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu 

 w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301  

i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU  

oraz na stronie internetowej  www.mazowia.eu i www.mazovia.pl 

Dodatkowe informacje można  uzyskać  w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, 

 e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu 

   
   

  

 


