
 
Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH  

DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

 
 

Tomasz Piersiak Konsulting 
ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 

 
 

16 marca 2016 r. 
 

  

 

 
 



Biblioteki szkolne. 

 

Jak i o co aplikujemy do funduszy Unii Europejskiej ? 

 

Jak aplikujemy ? 
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Nowoczesne technologie w edukacji 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Cykl życia projektu 

 

 
Na czym polega i jakie jest jego zastosowanie ? 

 

Przygotowanie i realizacja projektu to proces złożony, wymagający starannego  

i indywidualnego podejścia. Mimo, że każdy projekt jest jedyny w swoim rodzaju, 

realizacja wszystkich odbywa się według ustalonego porządku, na który składają się 

poszczególne fazy rozwoju. Tworzą one cykl życia projektu. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Cykl życia projektu 

 
Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach funduszy strukturalnych. 

 

Projekt to przedsięwzięcie (operacja), które:  

• służy realizacji określonego celu (rozwiązania problemu), 

• posiada skoordynowane i wzajemnie ze sobą powiązane działania, 

• jest ograniczone w czasie oraz posiada określony budżet i zasoby, 

• ma unikatowy charakter, zapewnia trwałość rezultatów działań.  

 



5 

Cykl życia projektu 

 
Fazy życia projektu: 

 

• Identyfikacja  

• Formułowanie  

• Wdrażanie 

• Ewaluacja 

 

Nowoczesne technologie w edukacji 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 

  
To analiza problemów i celów, czyli określenie potrzeb, które projekt ma zaspokoić 

oraz określenie możliwości ich rozwiązania (koncepcja projektu). 

 

Identyfikacja obecnej sytuacji: 

• Analiza popytu; 

• Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi w chwili obecnej i w przyszłości; 

• Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu w czasie: czynniki 

demograficzne, czynniki technologiczne; 

• Ocena posiadanych zasobów; 

• Czy i w jakim stopniu posiadane zasoby zaspokoją oczekiwany popyt ? 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 

 
Identyfikacja problemów: 

 

• analiza interesariuszy – identyfikacja i charakterystyka głównych odbiorców  

i  uczestników projektu, z uwzględnieniem problemów wymagających interwencji  

poprzez projekt,  

• analiza problemów – identyfikacja kluczowych trudności, które mają być choć  

częściowo rozwiązane za pomocą projektu.  
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 
 

Analiza celów  

 

Analiza celów to odpowiedź na istniejące problemy oraz wskazanie środków 

prowadzących do pożądanych zmian. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 

 
 

Razem czy „każdy sobie rzepkę skrobie” ? 

 

Czy biblioteka szkolna ma potencjał pozwalający na realizację projektów ? 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 

 
Korzyści z działania w partnerstwie. 

 

1. Możliwość korzystania z zasobów partnerów. 

2. Podział kosztów. 

3. Premia w konkursach na dofinansowanie. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza I: Identyfikacja projektu 
 

 

Nie ma róży bez kolców. 

•Konieczność koordynacji działań z innymi partnerami. 

•Potrzeba wyboru lidera i oddania mu „władzy”. 

•Sukces zależy nie tylko od nas. 

 

 

 

 



Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza II: Formułowanie 

 

•Przekształcenie koncepcji projektu do postaci wykonalnego i trwałego 

przedsięwzięcia, zakończone sporządzeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

•Planowanie i przygotowanie projektu. 

•Analizy i koncepcje technologiczne. 

•Analiza wariantów.  

•Wybór wariantu optymalnego. 

 

 

 

 



Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza II: Formułowanie 

 

Studium wykonalności 

Celem studium wykonalności jest z jednej strony pokazanie, że projekt jest możliwy 

do zrealizowania, biorąc przy tym pod uwagę wszystkie niezbędne aspekty 

wykonalności, m. in. instytucjonalny, prawny, finansowy, środowiskowy; z drugiej 

strony – pokazanie, że projekt jest wart dofinansowania w ramach RPO-L2020,  

a więc rozwiązuje istotne i właściwe zidentyfikowane problemy lokalnej społeczności, 

jest najlepszym z możliwych rozwiązań, wreszcie – jest opłacalny ze społecznego 

punktu widzenia.  

Inaczej rzecz ujmując, studium wykonalności ma umożliwić dokonanie oceny 

projektu przede wszystkim pod kątem potrzeb i możliwości realizacji projektu oraz 

jego efektywności i celowości.  

 

 



Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza II: Formułowanie 

 
Wniosek o dofinansowanie 

 

Sformalizowany dokument w formie elektronicznej i papierowej, dla którego 

podstawą jest Studium Wykonalności. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza III: Wdrażanie 

 
1. Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie; 

2. Sprawozdawczość i monitoring realizacji zadań, wykorzystania zasobów  

    i osiągania wskaźników; 

3. Zmiany w projekcie; 

5. Zakończenie prac nad projektem – rozliczenie projektu.  

 

 

 



  

 

 

Nowoczesne technologie w edukacji 

Faza IV: Ewaluacja  

 

 
To badanie jakości przedsięwzięć, a w konsekwencji doskonalenie poprzez 

dostarczanie informacji służących podnoszeniu ich skuteczności – ocena  

i wykorzystanie wyników oceny do poprawy jakości prowadzonych działań.  
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Nowoczesne technologie w edukacji 

 

Źródła finansowania projektów 
 

Regionalny Program Operacyjny  Lubuskie 2014-2020 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – projekty inwestycyjne 

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego  

Realizowane będą projekty polegające na udostępnieniu jak najszerszego zakresu 

usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję  

z jednostką oraz zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do 

zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. 

 

Usługi elektroniczne 

Preferowane są projekty dotyczące uruchamiania usług publicznych on-line,  

co najmniej na poziomie 4 interakcji – Transakcja. 

 

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia  

i porozumienia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020 

Europejski Fundusz Społeczny – projekty „miękkie” 

 

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym 

oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zdrowotnych. 

 

Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie 

ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnych. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020 

Europejski Fundusz Społeczny – projekty „miękkie” 

 

Cel Poddziałania: 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw  

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia 

do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Interwencja w tym 

obszarze ma na celu poprawę jakości i dostępności edukacji w regionie, 

wyrównywanie i stałe podnoszenia poziomu kształcenia już na etapie szkoły 

podstawowej, gimnazjum i nauczania ponadgimnazjalnego. 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 

 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020 

Europejski Fundusz Społeczny – projekty „miękkie” 

  

Rodzaje projektów: 

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz  

     narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub  

     placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury  

     sieciowo-usługowej, 

 b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym  

      w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek  

      systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. 

 

Co do zasady oba elementy powinny zostać zawarte w projekcie chyba, że  

w regulaminie konkursu zawarto informację o możliwości realizacji jednego  

z elementów poza projektem. 



Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 

 
Dotacje MEN 

  

„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020 

 

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form  

i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych. 
 

  



22 

Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 

 
Dotacje MEN 

 

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup 

książek zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek.  

Maksymalne wyniesie: 

2.480 zł dla dużych szkół (od 1dla małych szkół (do 70 uczniów); 

4.000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów); 

12.000 zł 70 uczniów); 

4.600 zł dla bibliotek pedagogicznych. 
 

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to:  

1.600 zł (do 70 uczniów),  

2.500 zł (od 71 do 170 uczniów),  

4.500 zł (powyżej 170 uczniów). 
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Nowoczesne technologie w edukacji 

Źródła finansowania projektów 

 
Dotacje MEN 

 

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa. 

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące 

szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację 

zakupów.  

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji 

książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. 



 
 

Dziękuję za uwagę. 
 

Tomasz Piersiak 
 
 

 
  

 

 
 


