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PRZYKŁADY    KWALIFIKOWANIA   WYDATKÓW    STRUKTURALNYCH 

WG OBSZARÓW TEMATYCZNYCH I KODÓW KLASYFIKACJI 

 

II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

 

10.  Infrastruktura telekomunikacyjna 

 zakup systemów informatycznych wspierających proces dydaktyczny wraz z wdrożeniem, 

dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego zakupionego 

wyposażenia, 

 zwiększenie prędkości działania Internetu, 

 rozbudowa sieci internetowej, 

 tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach i 

przedszkolu, w tym zakup sprzętu i oprogramowania.  

 

11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK 

 urządzenia do podpisu elektronicznego, 

 budowa strony internetowej, 

 budowa lub rozbudowa istniejącej sieci internetowej o sieć bezprzewodową, 

 wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. 

 

13. Usługi i aplikacje dla obywateli ( e-edukacja) 

 budowa, rozbudowa, modernizacja pracowni komputerowych 

 zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w 

zajęciach dydaktycznych. 

 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM 

 

47. Jakość powietrza 

 wymiana, zakup urządzeń na energooszczędne, termo modernizacja budynku (np. ocieplenie 

budynku, wymiana sprzętu na energooszczędny, wymiana okien na szczelne) - potwierdzone 

bilansem cieplnym. 

 

X. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA I JEGO TRWAŁOŚCI 

 

70. Działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnianiu w perspektywie wzmocnienia 

ich integracji społecznej 

 nauka języka polskiego dla uczniów – obcokrajowców. 

 

XII. POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 

72. Opracowywanie,   uruchomienie   i   wdrożenie   reform   systemów   kształcenia i  szkolenia  w  

celu  zwiększenia  zdolności  do  zatrudnienia,   zwiększenia  stopnia dostosowania   systemów   

kształcenia   i   szkolenia   do  potrzeb  rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji  

kadry  systemu   oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 

 dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, 



  kursy doskonalące nauczycieli wraz z kosztami ewentualnych delegacji ( bez kursów bhp i 

ppoż.) w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacji 

 

73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe  życie, w 

szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania solaryzacji, 

minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości dostępu do kształcenia i 

szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym 

 wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzących dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, 

 udział dzieci i młodzieży w różnych konkursach, olimpiadach, teatrzykach, 

 wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzących naukę języka angielskiego lub 

innego w klasach I- III szkoły podstawowej, 

 wynagrodzenie pedagoga, psychologa wraz z pochodnymi prowadzących doradztwo i opiekę 

pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy  w nauce, 

 wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi prowadzących dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, 

 wynagrodzenia osób ściśle związanych z realizacją jakiegoś celu lub zadania mieszczącego się 

w klasyfikacji wydatków strukturalnych, 

 zakup pomocy do nowo utworzonych oddziałów szkolnych, jeżeli zakupy te nie są 

dokonywane w ramach kompleksowej adaptacji pomieszczenia. 

 

 

XIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 

 

75. Infrastruktura edukacji 

 budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury budynków placówek 

oświatowych np. placu zabaw, stołówki, pracowni specjalistycznej, sportowej wraz  z 

wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia, 

 adaptacja pomieszczeń na nowe oddziały szkolne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, 

 zakup wyposażenia ze środków inwestycyjnych (środki trwałe, wartości niematerialne i 

prawne), pomocy dydaktycznych związanego z podnoszeniem jakości świadczonych usług, 

 założenie monitoringu wizyjnego, 

 wymiana, zakup urządzeń na energooszczędne, termo modernizacja budynku (np. ocieplenie 

budynku, wymiana sprzętu na energooszczędny, wymiana okien na szczelne).  

 

XIV. STYMULOWANIE REFORM W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA ORAZ INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

 

80. Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy 

 współpraca ze szkołami partnerskimi. 

 
 

XV. WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH NA POZIOMIE 

KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM 

 

81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i 

programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie 

realizacji polityk i programów 

 szkolenia odbywane przez pracowników administracji ( koszty szkolenia, delegacji,  noclegu), 

 wdrażanie systemów jakości (ISO), 

 

 


