
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /2021 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia                 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Podkarpackiego/Medyczno – 
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 

w realizacji projektu grantowego pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

 
§1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa Województwa Podkarpackiego/Medyczno – 
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 
w realizacji projektu grantowego pod nazwą „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne, a w związku z tym realizacji grantu na Innowację Społeczną 
pn. „Hybrydowy model realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
w kształceniu w zawodach medycznych” w ramach projektu grantowego. 

2. Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Grantobiorca) będzie uczestnikiem 
projektu grantowego realizowanego przez SENSE consulting Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (Realizator projektu grantowego). 

3. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 7 122 469,20 zł (słownie: siedem 
milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 
20/100), w tym  dofinansowanie 7 122 469,20 zł (słownie: siedem milionów sto 
dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100), w tym 

Europejski Fundusz Społeczny 6 715 776,21 zł, Budżet Państwa 406 692,99 zł, z tego 
kwota, jaka zostanie powierzona Innowatorowi Społecznemu (Grantobiorcy) - 
Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie na realizację grantu to ok. 60 000,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie ok. 60 000,00 
zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym Europejski Fundusz 
Społeczny 56 574,00 zł, Budżet Państwa 3 426,00 zł. Ostateczna wartość grantu - 
oszacowana w oparciu o Specyfikację Innowacji Społecznej będzie wynikać z umowy 
o powierzenie grantu, w ramach projektu grantowego.  

4. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie w związku 
z realizacją projektu grantowego: konieczność prefinansowania wydatków, które 
zostaną zrefundowane w wysokości ok. 8 041,10 zł (słownie: osiem tysięcy 
czterdzieści jeden złotych 10/100) w 2022 r. 

5. Termin realizacji projektu grantowego: 01.04.2020 r. – 30.06.2023 r. Planowany 
termin realizacji grantu na Innowację Społeczną, o którym mowa w ust. 1: październik 
2021 r. – grudzień 2021 r. 

6. Szczegółowy harmonogram prac  dotyczący realizacji grantu na Innowację Społeczną 
określać będzie umowa o powierzenie grantu. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie: 
 

SENSE consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt 
pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (nr POWR.04.01.00-00-I108/19) w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi priorytetowej Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją 
Zarządzającą – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu inkubacji innowacji społecznych  
z całego kraju, pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie 
problemów w obszarze kształcenia, spośród których część zostanie przetestowanych 
i skierowanych do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę.  

Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie opracowało przedsięwzięcie grantowe  - Innowację Społeczną w obszarze 
kształcenia pn. „Hybrydowy model realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
w kształceniu w zawodach medycznych”.  

MSCKZiU w Rzeszowie przeszło proces preinkubacji pomysłów i przygotowujący 
ich do właściwej oceny. Innowatorzy MSCKZiU w Rzeszowie przeprowadzali badania 
mające na celu dopracowanie koncepcji, ponadto wzięli udział w warsztatach 
i przygotowali opis innowacji, do zaprezentowania grupie ekspertów do oceny. 
 
Informacje o projekcie: 

Projekt jest adresowany do słuchaczy uczących MSCKZiU i nauczycieli szkół 
policealnych, którzy prowadzą zajęcia praktyczne.  

 
Celem przedsięwzięcia grantowego jest opracowanie hybrydowego modelu 

realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego 
z zastosowaniem metod aktywizujących możliwych do zastosowania w edukacji na 
odległość. Nowością w proponowanym rozwiązaniu jest połączenie nauczania 
teoretycznego z praktycznym doskonaleniem zdobytej wiedzy metodami online. Model ten 
może być pomocny w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, a także być 
wykorzystywany do wspomagania realizacji programu w warunkach stacjonarnych. 
Działania: 

⎯ opracowanie opisu modelu wykorzystania metody projektu edukacyjnego 
w nauczaniu przedmiotów zawodowych, tj. zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych w szkołach policealnych, 

⎯ opracowanie modelowych scenariuszy zajęć praktycznych realizowanych 
hybrydowo, tj. połączenia metod stacjonarnych ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywnych w nauczaniu na odległość, 

⎯ opracowanie modyfikacji w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych z zastosowaniem hybrydowych form nauczania oraz wykorzystaniem 
nowoczesnych technik i narzędzi nauczania stacjonarnego i na odległość oraz 
metod aktywizujących, 

⎯ przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego 
w opisanej, modelowej formie, a słuchaczy uczestniczących do uczenia się w takiej 
formie.  

Koncepcja Innowacji Społecznej MSCKZiU w Rzeszowie obejmuje: 

⎯ udział w zajęciach praktycznych organizowanych wg opisanego modelu 
z wykorzystaniem modelowych scenariuszy zajęć, który będzie poprzedzony 
przygotowaniem teoretycznym na zajęciach stacjonarnych lub realizowanych on – 
line, 

⎯ patia materiału, zagadnienia, procedura - opracowane w formie teoretycznej mają 
być przedmiotem pokazu on – line, z zastosowaniem zestawu do przekazu on-line 
na żywo (w warunkach symulowanych, tak jak na egzaminie zawodowym). 

Model zawiera poniższe elementy:  



⎯ scenariusze/skrypty zawierające przykładowe pytania testowe, instrukcje do 
ćwiczeń, instrukcje do wykonania pokazów wykonywanych w ramach każdego 
bloku przez nauczyciela oraz wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania 
danych czynności praktycznych oraz odniesienia do zgromadzonej na platformie 
bazy materiałów dydaktycznych. Ważną częścią modelu są procedury oceniania 
stopnia opracowania przez słuchaczy materiału teoretycznego oraz realizacji 
projektu edukacyjnego, z uwzględnieniem czynności praktycznych, 

⎯ opis modelowych zasad i form współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie 
realizacji projektu edukacyjnego oraz ankiety ewaluacyjne, 

⎯ platforma internetowa, która będzie zawierać wypracowane materiały w formie 
teoretycznej i materiały video wraz z instrukcjami, pytaniami testowymi itp., które 
mogą służyć kolejnym rocznikom i być wykorzystane jako materiał do nauczania, 
powtórek, lepszego przygotowania się do egzaminu zawodowego i praktyk 
zawodowych, a w efekcie lepszego przygotowania słuchaczy do pracy zawodowej.  

 
Wnioskodawca/ Realizator projektu: 
SENSE consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  
 
Grantobiorca: 
Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rzeszowie.  
Grantobiorca jest wybierany do realizacji grantu w drodze naboru ogłoszonego przez 
Realizatora w ramach Projektu; otrzyma grant. 
 
Planowany budżet projektu:   
Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 7 122 469,20 zł (słownie: siedem milionów 
sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100), w tym  
dofinansowanie 7 122 469,20 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące 
czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100), w tym Europejski Fundusz Społeczny 

6 715 776,21 zł, Budżet Państwa 406 692,99 zł, z tego kwota, jaka zostanie powierzona 
Innowatorowi Społecznemu (Grantobiorcy) - Województwo Podkarpackie/Medyczno – 
Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie na realizację 
grantu to ok. 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym 
dofinansowanie ok. 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym 
Europejski Fundusz Społeczny 56 574,00 zł, Budżet Państwa 3 426,00 zł (w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Ostateczna wartość grantu - 
oszacowana w oparciu o Specyfikację Innowacji Społecznej będzie wynikać z umowy 
o powierzenie grantu, w ramach projektu grantowego.  
 
Wkład własny pieniężny: 
Nie jest wymagany wkład własny. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo 
Podkarpackie w związku z realizacją grantu: konieczność prefinansowania wydatków, 
które zostaną zrefundowane w wysokości ok 8 041,10 zł (słownie: osiem tysięcy 
czterdzieści jeden złotych 10/100) w 2022 r. Środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie po otrzymaniu 
płatności końcowej przez Grantobiorcę. 
 
Przewidywany okres trwania przedsięwzięcia grantowego: 
Planowany termin realizacji grantu na Innowację Społeczną: październik 2021 r. – 
grudzień 2021 r. Szczegółowy harmonogram prac  dotyczący realizacji grantu na 
Innowację Społeczną określać będzie umowa o powierzenie grantu. Planowany termin 
podpisania umowy o powierzenie grantu: wrzesień 2021 r. 
 
Mając na uwadze umożliwienie jednostce przystąpienia do realizacji przedmiotowego 

projektu i realizacji grantu podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione. 

 


