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EFUN: Ile pieniędzy przeznaczono dla Polski w ramach 
budżetu unijnego na lata 2014-2020?
Małgorzata graczyk-cerba: 82,5 mld euro (niespełna 
370 mld zł* – red.). samorządy województw będą za-
rządzać w sumie ponad 31 mld euro (blisko 140 mld 
zł*). To prawie 40% całej kwoty. w latach 2014-2020 
realizowanych będzie sześć krajowych programów 
operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla wo-
jewództw Polski wschodniej, a także 16 programów 
regionalnych. 

EFUN: Na co będziemy mogli przeznaczyć to wparcie?
Pieniądze te mają przyczynić się zarówno do osią-
gnięcia celów polityki spójności, jak i realizacji 
polityki regionalnej w postaci realizacji celów strategii 
„europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważo-
nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
skoncentrowaniu się na wynikach i zapewnieniu 
maksymalnych korzyści z funduszy ue.
EFUN: Jaka część tych środków dotyczy oświaty?
M g-c: kwota przeznaczona na edukację ogólną 
(w tym przedszkola) to 4,018 mld euro (ponad 18 

Pieniądze do wzięcia
Szkoły i przedszkola mogą sięgnąć po ponad 18 mld zł unijnego wsparcia. często jednak  
rezygnują w obawie przed koniecznością przygotowania najeżonych tysiącami rubryk wniosków. 
Szkoda. tym bardziej, że nie muszą robić tego same. 
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mld zł* – red.). w ramach środków unijnych zostały 
przygotowane programy, z których mogą korzystać 
szkoły i uczelnie,oraz Regionalne Programy operacyj-
ne (RPo) – dedykowane dla każdego województwa.
EFUN: Czy o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie typy 
placówek oświatowych w Polsce?
Tak – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe mogą 
otrzymać wsparcie z funduszy unijnych.
EFUN: Zdobycie unijnego wsparcia uchodzi za trudne 
zadanie. Od czego szkoła powinna zacząć? 
M g-c: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
warto rozpocząć od diagnozy w szkole. Powinna 
pokazać, jakie potrzeby ma dana placówka, czego 
potrzebują uczniowie i nauczyciele. Dla szkoły, która 
jeszcze nigdy nie przygotowywała wniosku o dofinan-

sowanie polecam korzystanie z pomocy instytucji czy 
firm, które mają doświadczenie w przygotowaniu pro-
jektów. niestety, sam pomysł i wskazanie problemów 
do rozwiązania nie wystarczy. w przypadku wniosków 
o dofinansowanie z funduszy unijnych istnieje cała 
procedura techniczna dotycząca złożenia takiego 
wniosku. wszystkie informacje konieczne do przygo-
towania i złożenia wniosku o dofinansowanie znajdu-
ją się w regulaminach konkursów.
EFUN: Czy szkoły mogą samodzielnie starać się 
o wsparcie z funduszy unijnych?
M g-c: Mogą pozyskiwać wsparcie z funduszy unij-
nych poprzez wnioski o dofinansowanie składane 
przez organy prowadzące lub poprzez firmy, które na 
podstawie diagnoz w szkołach mają możliwość  
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Małgorzata graczyk-cerba
Dyrektor ds. projektów w firmie eduexpert przygotowującej wnioski unijne na projekty edukacyjne. 
Projektami zajmuje się od 2004r.; pozyskuje fundusze na projekty edukacyjne, informacyjne i promo-
cyjne skierowane do wybranych grup odbiorców. koordynuje i współpracuje przy projektach z MiiR, 
Men, instytucjami w regionach oraz nGo. autorka publikacji i poradników o tematyce związanej z ue, 
m.in. Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach unii europejskiej – informator dla wielko-
polskich przedsiębiorców.
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pozyskania funduszy na różnego typu przedsię-
wzięcia: od zajęć dodatkowych, przez szkolenia dla 
nauczycieli po fundusze na modernizację. 
EFUN: Szkoły chętnie korzystają z możliwości pozyski-
wania wsparcia unijnego? 
Duża część szkół w Polsce aktywnie korzysta z fun-
duszy na rozwój swoich placówek. są jednak i takie, 
które zasłaniają się brakiem czasu lub nadmiernie 
rozbudowaną biurokracją. 
EFUN: Tym bardziej, że często organy prowadzące nie 
chcą albo nie mają możliwości zajmować się przygo-
towaniem skomplikowanych przecież wniosków. Co 
wtedy?
M g-c: Dla szkoły czy organu prowadzącego, który 
nie ma doświadczenia w przygotowywaniu wniosku 
warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy. 
choćby po to, by razem z kimś, kto się zna na rzeczy 
przejść pierwszy wniosek i dowiedzieć się, co do cze-
go, po co i dlaczego. Firm wspierających i przygoto-
wujących wnioski na rynku jest wiele. niestety, są też 
firmy próbujące wzbogacić się na niewiedzy swoich 
klientów. Dlatego wybierając firmę, której powierzymy 
nasz pomysł na projekt, warto sprawdzić, z kim już 
współpracowała, dla kogo udało jej się pozyskać fun-
dusze, czy jej pracownicy orientują się w temacie, czy 
znają specyfikę lokalnego rynku edukacyjnego.
EFUN: Ile kosztuje taka pomoc?
To zależy od zakresu pomocy, jakiej udzielają firmy: 
czy jest to pomoc tylko w znalezieniu odpowiedniego 
konkursu, przygotowanie całego wniosku, czy też 
obsługa kompleksowa – aż do zakończenia realizacji 
projektu.
EFUN: Na co szkoły przeznaczają unijną pomoc?
M g-c: najczęściej ubiegają się o pieniądze na 
doposażenie sal, sprzęt, zajęcia dodatkowe, które 

rozwiną kompetencje uczniów, podniesienie umie-
jętności uczniów w zakresie poruszania się po rynku 
pracy. Można także zdobyć fundusze na szkolenia 
dla nauczycieli czy studia podyplomowe. wachlarz 
możliwości jest duży, należy tylko odszukać konkurs, 
który odpowie na potrzeby danej szkoły.
EFUN: Czy o dotacje może ubiegać się wspólnie kilka 
szkół?
M g-c: Tak. szkoły, które mają ciekawe pomysły, chcą 
rozwiązywać problemy (np. niedostatki sprzętowe) 
dzięki funduszom unijnym mogą zaangażować inne 
szkoły (np. w swojej gminie). i tak wspólnie dyrekto-
rzy dwóch czy trzech placówek proponują organom 
prowadzącym, aby taki wniosek składać. istnieje też 
pula konkursów, w których po pieniądze na edukację 
sięgają firmy i wtedy one pomagają szkołom składać 
wnioski o dofinansowanie.
EFUN: Czyli np. szkoła zawodowa może dogadać się 
z firmą prywatną, która chce stworzyć w szkole kla-
sę patronacką (zapewni sprzęt i ekspertów, a dzięki 
współpracy będzie mogła liczyć na wykwalifikowanych 
pracowników – absolwentów) i wspólnie ubiegać się 
o wsparcie? 
M g-c: każde województwo w ramach Regionalne-
go Programu operacyjnego przygotowuje konkursy 
z dziedziny edukacji. w regulaminach konkursów 
wyszczególnione są działania, które zostaną objęte 
wsparciem. jeśli szkoła chce pozyskać dofinanso-
wanie wraz z firmą prywatną, np. na stworzenie takiej 
klasy, musi śledzić wymagania dla konkursów na 
swoim terenie.
EFUN: Jakie przeszkody najczęściej uniemożliwiają 
przyznanie wsparcia szkołom?
M g-c: szkoła samodzielnie wniosku złożyć nie 
może, musi ubiegać się o dofinansowanie poprzez 
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swój organ prowadzący lub poprzez przedsiębior-
stwo. To jest najczęstszy kłopot, z którym borykają 
się szkoły chcące sięgnąć po fundusze. Brakuje osób, 
które przygotowałyby wniosek. na szczęście dla 
szkół na rynku jest dużo firm zajmujących się działal-
nością edukacyjną (np. szkoleniami dla uczniów czy 
nauczycieli), które chętnie wezmą na siebie ciężar 
składania wniosku. 
EFUN: Jakie są najczęstsze przyczyny  
odrzucenia wniosków?
każdy wniosek podlega najpierw ocenie formalnej 
– sprawdzane są podpisy, kryteria podstawowe, czy 
kompletność załączników do wniosku. następnie każ-
dy  wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozy-
tywnie ocenę formalną, zostaje skierowany do oceny 
merytorycznej. Przyczyny odrzucenia wniosków są 

różne: na etapie oceny formalnej zazwyczaj brakuje 
podpisów osób upoważnionych , brakuje właściwych 
dokumentów, które powinny być załączone. ocena 
merytoryczna to już inna bajka: tutaj oceniający ana-
lizują, czy nasz pomysł ma szansę na realizację, czy 
budżet jest właściwie oszacowany, czy dostosowa-
liśmy harmonogram do wszystkich zaplanowanych 
działań. 
EFUN: Do kiedy przewidziane jest wsparcie dla szkół 
w ramach programów unijnych?
M g-c: jesteśmy na początku wydawania pieniędzy 
z unijnego budżetu. konkursy w regionach już ruszyły. 
wszystkie bieżące informacje dotyczące aktualnych 
konkursów można znaleźć na stronie:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
*według średniego kursu nBP z 21 stycznia 2016 r.

Programy unijne, z których mogą korzystać szkoły i uczelnie w perspektywie 2014 – 2020:
• Program operacyjny inteligentny Rozwój (PoiR 2014 -2020)
• Program operacyjny wiedza edukacja i Rozwój (PoweR 2014 - 2020)
• Program operacyjny Polska cyfrowa (PoPc 2014-2020)
•Program operacyjny infrastruktura i Środowisko)
(PoiiŚ 2014-2020)
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