
10.06.2020
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w ramach projektu 
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TERMIN: 15 czerwca – 31 lipca 2020 r.
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Wsparcie adresowane jest do:

- nauczycieli przedmiotów zawodowych

- instruktorów praktycznej nauki zawodu

zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, 

wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, z których uczniowie 

przystąpili do projektu.//:zawodowcy.slaskie.pl 

Do kogo?

http/:zawodowcy.slaskie.pl
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Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące formy:

a) szkolenia, 

b) kursy,

c) studia podyplomowe.

Wsparcie może obejmować również koszt udziału w egzaminie jeśli dana forma 

wsparcia to przewiduje.

UWAGA! 

W ramach naboru można złożyć jeden wniosek na jedną wybraną formę 

wsparcia.

Na co mogę otrzymać wsparcie?
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Należy w terminie naboru tj. od godziny 8:00 dnia 15 czerwca 2020 roku do 

godziny 23:59 dnia 31 lipca 2020 roku przesłać na adres 

zawodowcy@slaskie.pl skan kompletnie wypełnionego wniosku 

szkoleniowego, podpisanego przez Wnioskodawcę i opatrzonego podpisem 

Dyrektora szkoły wraz z pieczątką imienną. 

Jak zawnioskować o wsparcie w projekcie?



10.06.2020

Uczestnikiem projektu może być przedstawiciel / przedstawicielka kadry 

pedagogicznej, który/a na podstawie zawartej umowy otrzyma wsparcie w 

ramach projektu.

Do jakiej kwoty otrzymam wsparcie?

Maksymalna wartość wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 

3.000.00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).

Kto może być uczestnikiem projektu?
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Do kiedy muszę ukończyć kurs /szkolenie / studia 
podyplomowe ?

Kiedy mogę rozpocząć kurs / szkolenie / studia 
podyplomowe?

Refundacji podlegać będą wyłącznie kursy / szkolenia / studia podyplomowe, 

których realizacja rozpoczęła się po dacie złożenia wniosku szkoleniowego.

- kurs / szkolenie musi zakończyć się do dnia 15 listopada 2020 r.

- studia podyplomowe muszą się zakończyć do dnia 10 października 2022 r.
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Wniosek o refundację kosztów należy dostarczyć w terminie

14 dni od daty ukończenia wybranej formy wsparcia.

Do kiedy muszę złożyć wniosek o refundację?
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Aby otrzymać refundację konieczne jest spełnienie warunków:

1. Złożenie wniosku szkoleniowego.

2. Otrzymanie pozytywnej, końcowej oceny wniosku szkoleniowego.

3. Zawarcie umowy o refundację kosztów.

4. Ukończenie wybranej formy wsparcia potwierdzone 

certyfikatem/dyplomem.

5. Złożenie wniosku o refundację kosztów.

6. Spełnianie kryterium dot. zatrudnienia w placówce wskazanej w zał. 1 

do Regulaminu do momentu otrzymania refundacji, z której uczniowie 

przystąpili do projektu.

Refundacja zostanie wypłacona w terminie 21 dni roboczych, licząc od daty 

wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację.

Kiedy otrzymam środki?
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OD NABORU DO OTRZYMANIA REFUNDACJI

WYBÓR 
FORMY 

WSPARCIA

PRZYGOTWANIE 
I ZŁOŻENIE 
WNIOSKU

ZAWARCIE 
UMOWY 

SZKOLENIOWEJ

UDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE WYBRANEJ FORMY WSPARCIA 
ZGODNIE Z PROGRAMEM

ROZLICZENIE 

DECYZJA O
PRZYZNANIU 

DOFINANSOWANIA 

WYPŁATA 
REFUNDACJI

$$$

☺
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Pełna informacja i dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie: 

https://zawodowcy.slaskie.pl/

Gdzie znajdę informację i dokumenty?
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W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem 

telefonu (32) 77 40 412 oraz pod mailem: zawodowcy@slaskie.pl

ZACHĘCAMY DO 
SKŁADANIA WNIOSKÓW

ORAZ
KONTAKTU

☺


