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ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE         
 

NA LATA 2014-2020  
 

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

(AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA) 
 

 

Rzeszów, 01.07.2015 r. 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

     PROGRAM: 

1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 
 

2. Zasady finansowania projektów w latach 2014-2020 
 

3. Omówienie możliwości wsparcia: 
 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

4. Źródła informacji 
 

5.  Podsumowanie i konsultacje 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

              PORÓWNANIE CELÓW EUROPA 2020 I KPR: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

CEL EUROPA 2020 KPR Stan 
wyjściowy  
w Polsce 

Zatrudnienie osób w wieku 20-64 lat 75% 71% 64,7% 

Nakłady na B+R 3% PKB UE 1,7% 0,76% 

Młodzież niekontynuująca nauki 
Osoby 30-34 lat z wyższym wykształceniem 

poniżej 10% 
Co najmniej 40% 

4,5% 
45% 

5,6% 
39,1% 

Zmniejszenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

o 20 mln o 1,5 mln 27,2% 

Zmniejszenie emisja gazów cieplarnianych 
Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 
Wzrost efektywności energii 

20% 
20% 
20% 

14% 
15% 
96 Mtoe 

87,6 
10,4% 
96,9 Mtoe 

  

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                      NAJWAŻNIEJSZE ZASADY W FE: 

Koncentracja 
tematyczna 

Koordynacja Komplementarność 

Decentralizacja Dodatkowość Wymiar terytorialny 
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                               CELE TEMATYCZNE: 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

1  

2 

3 

4 

5 

wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

 

zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii  informacyjnych i komunikacyjnych  

wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 

 

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną  
we wszystkich sektorach 

promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

 

9 989 mln euro 

3 082 mln euro 

9 401 mln euro 

9 189 mln euro 

1 383 mln euro 

                               CELE TEMATYCZNE: 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

6  

7 

8 

9 

10 

11 

promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 

 

8 818 mln euro 

  23 796 mln euro 

5 560 mln euro 

6 366 mln euro 

4 018 mln euro 

zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników 
 

promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją 

 
inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

 

189 mln euro 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                    POLITYKA SPÓJNOŚCI: 

      WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBOŁÓWSTWA: 

Infrastruktura i Środowisko  EFRR,FS 
Inteligentny Rozwój   EFRR   
Wiedza, Edukacja, Rozwój  EFS   
Polska Cyfrowa   EFRR   
Polska Wschodnia             EFRR 
Pomoc Techniczna                     FS 
Europejska Współpraca Terytorialna EFRR 
Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  EFRROW  
Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR 

Instytucja Zarządzająca: 

 
Ministerstwo  

 
Infrastruktury i Rozwoju 

 
 
 

Zarządy województw 
 
 
 

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

          PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH: 

Infrastruktura i Środowisko                     27,5 mld €  
 

Inteligentny Rozwój                         8,6mld € 
 

Wiedza, Edukacja, Rozwój             4,7 mld €  
 

Polska Cyfrowa                       2,2 mld € 
 

Polska Wschodnia                   2,1 mld € 
 

Pomoc Techniczna                       0,7 mld € 
 

Europejska Współpraca Terytorialna                       0,7 mld €   
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

      PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH: 

31,28 mld €   EFRR + EFS 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Ustawa wdrożeniowa (wrzesień 2014)  

podstawa prawna do wdrażania Funduszy Europejskich 

Programy Operacyjne 
uszczegółowienie zasad  i faktyczna obsługa wdrażanie 

Kontrakty terytorialne 

                       DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

Umowa Partnerstwa (maj 2014)  

cele i priorytety interwencji, opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z PS, WP Rolnej, 
WP Rybackiej, układ programów operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Szczegółowe Opisy Priorytetów 

Procedury konkursowe 

Harmonogramy konkursów 

Wzory dokumentów 

                          DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

ŚRODA Z FUNDUSZAMI     

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

zapytaj@podkarpackie.pl 
 

 

 

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 

 

czynny:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 
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ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

www.fundusze.podkarpackie.pl 
  

 

 

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, 

Przemyślu, Krośnie 

czynne:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

 

 

 

 

Portal  

Funduszy  

Europejskich 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Oś priorytetowa VII.  
Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.1.Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynkach pracy -

projekty konkursowe 

15 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 

 
Działanie 7.1.Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynkach pracy -projekty konkursowe 
 
Cele szczegółowe działania: 
 
1.Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy 
 
2.Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z 
rolnictwa. 
 
 
 

16 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 
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Typy projektów: 

 
1.Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 
 
-poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
 
-staże i praktyki zawodowe, 
 
-szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
(w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) 
 
-subsydiowane zatrudnienie, 
 
-refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
 
-wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również 
dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ 
stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy. Wsparcie adaptacyjne może 
obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych 
finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, 

 
 
 

17 

www.fundusze.podkarpackie.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typy projektów: 
 

-wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 
zapewnienie środków na zasiedlenie (np. bon na zasiedlenie). 
 
 
 

2.Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES 
zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu.  Realizacja tego typu 
operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, 
w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT. 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 
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Beneficjenci: 

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych) w tym: 

 

• publiczne służby zatrudnienia 

• agencje zatrudnienia,  

• instytucje szkoleniowe,  

• instytucje dialogu społecznego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i 

bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe) 

20 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 

Grupa docelowa: 
osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku 

powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

 

•osoby od 50 roku życia,  

•osoby długotrwale bezrobotne, 

•kobiety, 

•osoby niepełnosprawne, 

•osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

•rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych 

grup, 

•w zakresie usług w ramach sieci EURES – osoby bezrobotne, osoby bierne 

zawodowo oraz poszukujące pracy. 
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Dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, 

 

 tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, 

Sanok-Lesko, Stalowa Wola. 

 

 

Dedykowany konkurs dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych 

odbiorców z następujących powiatów:  

 

jasielskiego,  strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego,  

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego,  

leżajskiego, przeworskiego.  

 

Kwota dla w/w wynosi 10 700 000 euro.  

22 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 

    Zakres stosowania cross-financingu (%) 
 

 

 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja 

projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem 

realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości 

współfinansowania unijnego (EFS). 
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Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych -95% 

Minimalny wkład własny beneficjenta-5% 

 

 

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

 

  

 

24 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 

 

 

Dla projektów, w których wartość dofinansowania nie 

przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, 

stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. 

stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych jest 

obligatoryjne. 

  

Przewiduje się finansowanie zaliczkowe  

Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie w 

dokumencie dot. zasad przyznawania zaliczek w ramach 

RPO WP 2014-2020.  
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DZIAŁANIE 7.3.  
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

OPIS DZIAŁANIA 

Cel szczegółowy działania 

• Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiebiorstw 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego 

• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 

Lista wskaźników produktu 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 
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TYPY PROJEKTÓW 

• Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 1. 

• Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej 2. 

TYPY PROJEKTÓW 

• Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 1. 

wsparcie doradczo – szkoleniowe  dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach 
projektów realizowanych w niniejszym poddziałaniu, w początkowym okresie działalności 
uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników, przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 50 000 PLN na osobę, 

wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-
szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc 
finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej. 
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TYPY PROJEKTÓW 

• Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 2. 

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej 

pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej 
w wysokości do 60 000 PLN na osobę przyznawane na 
warunkach preferencyjnych. 

TYPY BENEFICJENTA 

Wsparcie 
bezzwrotne 

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Zwrotne formy 
wsparcia 

banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub 
instytucje finansowe, 

banki spółdzielcze, 

podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub 
przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu 
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez 
udzielanie pożyczek, 

konsorcja powyższych podmiotów. 
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GRUPA DOCELOWA - DOTACJE 

osoby bezrobotne 
oraz bierne 
zawodowo 

zamierzające 
rozpocząć 

prowadzenie 
działalności 

gospodarczej w tym: 

w przypadku wsparcia 
bezzwrotnego osobami 

uprawnionymi będą 
wyłącznie osoby 

bezrobotne oraz bierne 
zawodowo powyżej 29 

roku życia będące w 
najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy, 
tj.:Osoba powyżej 29 
roku życia, to osoba, 

która w dniu 
rozpoczęcia udziału w 

projekcie miała 
ukończone 30 lat (od 

dnia 30 urodzin). 

osoby w wieku od 50 roku życia,  

osoby długotrwale bezrobotne , 

kobiety, 

osoby niepełnosprawne. 

GRUPA DOCELOWA/ODBIORCY WSPARCIA 

• Wsparcie nie jest udzielane osobom, które 
posiadały wpis do rejestru CEIDG, były 
zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność 
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą 
lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

WYŁĄCZENIE: 
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INSTRUMENTY TERYTORIALNE 

Dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 
regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-
Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-
Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. 

Dedykowany konkurs dla beneficjentów realizujących 
projekty dla ostatecznych odbiorców z następujących 
powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, 
przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 
niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, 
przeworskiego.  
Kwota dla w/w wynosi 5 500 000 euro.  

FINANSOWANIE 

• 5% (W odniesieniu do projektów dotyczących bezzwrotnych form 
wsparcia (punkt 1: typy projektów), wymagany wkład własny wynosi 5% 
wartości projektów pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. ) 

• Do określenia przez IP w dokumentacji konkursowej na podstawie 
badania luki finansowej (W odniesieniu do projektów  dotyczących  
instrumentów finansowych (punkt 2: typy projektów). 

Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

• Minimalna wartość projekt: 250 000 PLN 

• Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono Na obecnym etapie nie 
wyznaczono maksymalnej wartości projektu. Maksymalna wartość 
projektu może zostać wprowadzona po przeprowadzeniu pierwszych 
naborów na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.1.  

Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN)  
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DZIAŁANIE 7.4  - ROZWÓJ 
OPIEKI ŻŁOBKOWEJ  

W REGIONIE 

35 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 

Cel szczegółowy działania: 
Zwiększenie poziomu zatrudnienia 
wśród osób mających utrudniony 
dostęp do rynku pracy z powodu 

sprawowania opieki nad dziećmi do 
lat 3. 

36 
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Typy projektów: 

 
 

 1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 
przyzakładowe, kluby dziecięce). 

 
2.    Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna. 

 
3.  Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi 

(m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych). 
 
 

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 
kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. 
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Typy beneficjenta: 
 

  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)  
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Tryb wyboru projektów: 
 

 Projekty wybierane będą w trybie konkursowym. 
  

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów będzie Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie. 
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Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków 
trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych. 

 
 Nie więcej niż 10% wartości projektu (w tym cross – 

financing) 
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Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych – 5 %. 

 
 

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN. 
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DZIAŁANIE 7.5.  
Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 
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OPIS DZIAŁANIA 

Cel szczegółowy działania 

• Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP  
i ich pracowników. 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego 

• Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi 
w programie [szt.] 

•Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [os.] 

Lista wskaźników produktu 

• Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie [szt.] 

•Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie [os.] 

•Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem  
w programie [os] 

•Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 

TYPY PROJEKTÓW 

• Dofinansowanie usług rozwojowych,  
w tym podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, wynikających z diagnozy 
potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa 

1. 
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TYPY BENEFICJENTA/ GRUPA DOCELOWA 

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych) 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
mające siedzibę lub oddział na terenie 

województwa podkarpackiego 

FINANSOWANIE 

•15% 

Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

•Minimalna wartość projektu: 500 000 
PLN 

• Maksymalna wartość projektu: 
10 000 000 PLN 

Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN)  
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DZIAŁANIE 7.6  
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

I ZDROWOTNE W REGIONIE 
 

 

 

 

OPIS DZIAŁANIA 
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Nazwa działania 
 

Programy profilaktyczne i zdrowotne  
w regionie 

Cel szczegółowy działania 
 

Zwiększenie uczestnictwa w programach 
zdrowotnych zmierzające do utrzymania 
aktywności zawodowej 

Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego 
 

• Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne [os.] 
• Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie [os.] 

Lista wskaźników produktu 
 

• Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym dzięki EFS [os.] 
• Liczba wdrożonych programów 
zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 
pracodawców [szt.] 

48 
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Typy projektów 
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• Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w 
warunkach szkodliwych, przygotowujące do kontynuowania pracy na 
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia – projekty realizowane we 
współpracy z pracodawcami. 

• Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności 
zawodowej, dotyczące w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) 
chorób układu krążenia układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza w 
zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy (w zakresie 
zgodnym z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020; w przypadku realizacji programu profilaktycznego w zakresie szyjki 
macicy kosztem kwalifikowalnym będzie finansowanie testów HPV, w przypadku 
programu profilaktycznego raka piersi kosztem kwalifikowanlym będzie badanie 
USG piersi). 
 

Typy projektów c.d. 

• Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym regionu – nowotwór płuc. 

• Wypracowanie i wdrażanie we współpracy z pracodawcami programów 
profilaktycznych w zakresie chorób zawodowych. 

• Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom w 
wieku aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności 
zawodowej (wyłącznie w zakresie wykraczającym poza świadczenia 
finansowane z NFZ). 
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Typ beneficjenta 
 

• wszystkie podmioty – z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) w tym: 
    a. POZ w tym prywatne i publiczne 
jednostki świadczące usługi medyczne 
    b. organizacje pozarządowe z 
doświadczeniem w działaniach 
profilaktycznych i rehabilitacyjnych 
    c. podmioty ekonomii społecznej, 
rozumiane zgodnie z zapisami Krajowego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy 
wsparcia 
 

• osoby zatrudnione, w tym w warunkach 
szkodliwych 
• osoby pozostające bez zatrudnienia 

51 

Wkład własny a dofinansowanie c.d. 

• Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych - 5% (IOK może określić w regulaminie 
konkursu wyższy wkład własny beneficjenta, co wynika z 
wysokości kwot Budżetu Państwa wskazanych w załączniku nr 
2b do projektu aneksu do Kontraktu Terytorialnego - Środki z 
budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, 
stanowiące uzupełnienie do środków z EFS).  
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Minimalna i maksymalna wartość 
projektu  
 

Minimalna wartość projektu: 
200 000 PLN 
 
Maksymalna wartość projektu:  
Na obecnym etapie nie wyznaczono 
maksymalnej wartości projektu. 
Maksymalna wartość projektu zostanie 
oszacowana po przeprowadzeniu 
pierwszych naborów na dofinansowanie 
projektów w ramach działania 7.6. 

Minimalna i maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu 

Nie dotyczy 
 

Kwota alokacji UE na instrumenty 
finansowe 

Nie dotyczy 
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STRUKTURA INSTYTUCJONALNA 

• Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Instytucja 
pośrednicząca 

• Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
nabór i ocenę 
wniosków oraz 
przyjmowanie 
protestów 
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WSTĘPNY HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW 

 

• 7.1 

• 7.3 

• 7.5 

 

IV 
KWARTAŁ 

• 7.4 

• 7.6 

Nie 
przewiduje 
się w 2015 r. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa VI.  

Spójność przestrzenna i społeczna  
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Priorytet inwestycyjny 9a 
 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 
zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 

lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na 

usługi na poziomie społeczności lokalnych  

 

Cel szczegółowy 2: Lepsza dostępność usług społecznych 
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Typy projektów 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem 
podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej (w tym 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),  

 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem 
podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 
oraz z deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej,  

 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w 
zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego i socjalnego (w tym dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych),  

 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 
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Beneficjenci 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,  

 podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach 
partnerstwa publiczno – prywatnego,  

 inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną,  

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji 
związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi 
pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i 
rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i 
socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3.  
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Grupa docelowa 

 odbiorcy usług pomocy społecznej,  

 odbiorcy usług systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej,  

 rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku 
życia,  
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Dodatkowe wyjaśnienia 

Wsparcie inwestycyjne ma być uzupełnieniem wsparcia 
realizowanego w ramach CT 9.  

W zakresie infrastruktury społecznej muszą to być inwestycje 
bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym i ubóstwem, powiązane z 
procesem aktywizacji społeczno - zawodowej i 
deinstytucjonalizacji usług oraz przyczyniające się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego poprzez eliminowanie 
barier przyczyniających się do wykluczenia – w odniesieniu 
do zidentyfikowanych obszarów i deficytów lokalnych.  

Oznacza to, iż działania w ramach niniejszego priorytetu muszą 
być spójne z działaniami realizowanymi w ramach osi 
priorytetowej VIII.  
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Dodatkowe wyjaśnienia 

 

Planowany nabór wniosków: IV kwartał 2015 r. 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

• Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna 

 

• Działanie 8.1: Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
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Priorytet inwestycyjny 9i 
 

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 

i zwiększaniu szans na zatrudnienie   
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Typy projektów 

 

1) Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej 
integracji o charakterze: 

a) społecznym, 

b) zawodowym, 

c) edukacyjnym, 

d) zdrowotnym. 
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Typy projektów 

 

2)  Programy reintegracji zawodowej i społecznej, w zakresie: 

a) tworzenia nowych miejsc aktywizacji; 

b) wsparcia nowych osób w istniejących podmiotach, 

 

w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 
wspieranego. 
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Typy projektów 

3) Programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez: 

a. zapewnienie usług asystenckich lub innych usług umożliwiających 
podjecie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności 
społecznych i zawodowych pozwalających utrzymać zatrudnienie; 

b. rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie w ramach 
ZAZ; 

c. rehabilitację zawodową i społeczną w ramach WTZ 
z obowiązkową stymulacją do opuszczenia WTZ w kierunku 
zatrudnienia w ZAZ; 

d. wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami, w szczególności w początkowym okresie 
zatrudnienia. 
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Beneficjenci 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

• podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami 
określonymi w prawodawstwie krajowym); 

• podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej; 

• podmioty ekonomii społecznej; 

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 
w obszarze pomocy i integracji społecznej Podmioty ekonomii 
społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
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Grupa docelowa 
1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości, 

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, 

- osoby lub rodziny należące do mniejszości narodowych lub etnicznych, 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

- osoby z gospodarstw domowych bez osób pracujących lub z jedną osobą pracującą, 
osoby zagrożone eksmisją; 

2)  rodziny zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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Alokacja finansowa na działanie 

 

 

25,30 mln euro 
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Wielkość dofinansowania, wielkość projektu 

i poziom wsparcia 
 
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł 
 

Maksymalna wartość projektu: nie wyznaczono 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95% 
 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych: 5% 
 

971 

Wskaźniki 
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Nazwa kryterium Wartość bazowa 
(2013) 

Szacunkowa wartość 
docelowa (2023) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu  

31% 31% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu 

87% 56% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek)  

38,9% 20% 

Instytucja Zarządzająca / Pośrednicząca 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

• Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna 

 

• Działanie 8.3: Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 
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Priorytet inwestycyjny 9iv 
 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
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Typy projektów 
Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze 

 1) Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez: 

a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób 
niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy 
sąsiedzkiej i innych form samopomocowych; 

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię 

i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych; 

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach 
opiekuńczych;  
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Typy projektów 
Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze 

 2) Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece 
domowej poprzez: 

a) tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów 
nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych 
w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi 
opiekuńczej; 

b) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji 
społecznej osób; 

c) umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany 
doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych 
do opieki nad osobami niesamodzielnymi; 
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Typy projektów 
Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze 

 3) Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach 
zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki 
krótkoterminowej w zastępstwie za osoby, na co dzień opiekujące się 
osobami niesamodzielnymi; 

4) Finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej 
w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej 

5) Rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym poprzez 

a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach o charakterze wspieranym, 

b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze 
wspieranym. 
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Typy projektów 
Usługi zdrowotne 

 1) Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością; 

2) Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 
podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych 
matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad 
małym dzieckiem; 

3) Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej 
i psychologicznej; 

4) Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad 
osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni); 
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Typy projektów 
Usługi zdrowotne 

 5) Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi 
i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane 
stanem zdrowia); 

6) Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni 
takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem 
w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki 
domowej 

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty 
partnerskie * 
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Beneficjenci 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego posiadające osobowość prawną; 

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
statutowo działające w obszarze pomocy i integracji 
społecznej oraz działalności leczniczej; 

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym 
systemie ochrony zdrowia; 

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
82 
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Grupa docelowa 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej; 

• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych; 

• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości; 

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 

• osoby lub rodziny należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; 

• osoby z zaburzeniami psychicznymi; 

83 

Grupa docelowa – c.d. 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

• osoby z gospodarstw domowych bez osób pracujących lub z jedną osobą 
pracującą; 

• osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnościami rzadko 
występującymi oraz sprzężonymi, bez względu na stopień 
niepełnosprawności; 

• rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne gospodarstwo 
domowe; 

• dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych; 

• osoby starsze/niesamodzielne oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec 
nich; 

• kobiety w ciąży, młode matki zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
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Alokacja finansowa na działanie 

 

 

50,69 mln euro 
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Wielkość dofinansowania, wielkość projektu i 
poziom wsparcia 

 
Minimalna wartość projektu: 100 000 zł 
 

Maksymalna wartość projektu: nie wyznaczono 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95% 
 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych: 5% 
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Wskaźniki 

87 
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Nazwa kryterium Wartość bazowa 
(2013) 

Szacunkowa wartość 
docelowa (2023) 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych, istniejących 
po zakończeniu projektu  

63 63 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, istniejących 
po zakończeniu projektu  

124 124 
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Instytucja Zarządzająca / Pośrednicząca 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

• Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna 

 

• Działanie 8.4: Poprawa dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej.   
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Priorytet inwestycyjny 9iv 
 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  
 

Cel szczegółowy:  Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.   
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Typy projektów 
1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:  

a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:  

 asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny 
prowadzące od zwiększenie liczby asystentów,  

 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,  

 terapii i mediacji, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie,  

 specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki 
prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności 
społecznych itp.,  

 usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,  

 pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym 
reprezentacja jeśli jest niezbędna),  

 grup wsparcia i grup samopomocowych,  

 wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,  
92 
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Typy projektów 
1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:  

b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego 
poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również 
wspieranie istniejących placówek w formie:   

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych,  

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 
indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i 
socjoterapie,  

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania 
animacyjne i socjoterapeutyczne.  93 

Typy projektów 
2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego tj.:  

a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o 
zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących 
placówek w formie:  

 

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,  

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 
indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i 
socjoterapie,  

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania 
animacyjne i socjoterapeutyczne.  94 
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Typy projektów 
 

3. Wspieranie pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w postaci:  

  
 

a) pracy z rodziną, w tym asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia i mediacja między innymi poprzez:  

 

• poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i 
ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,  

• terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców 
przemocy w rodzinie itp.  
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Typy projektów 
 

3. Wspieranie pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w postaci:  

  
b) usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i 

specjalistycznych, pomoc prawna dla rodzin zastępczych 
prowadzących rodzinne domy dziecka w szczególności w zakresie 
reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – 
zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,  

 

c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu wymianę ich 
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji m.in. w formie grup 
wsparcia i grup samopomocowych.   
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Typy projektów 
4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

poprzez:   a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia 
i doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 
(niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów 
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między 
innymi poprzez:  

 szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe,  

b) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych 
koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów,  

c) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej 
(w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci 
umieszczanych w tych placówkach 
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Beneficjenci 
 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia  

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną  

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane 
jako projekty partnerskie   

 98 
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Grupa docelowa  

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej 

 

• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną 
pieczę zastępczą 

 

• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

 

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
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Alokacja finansowa na działanie 

 

 

12,67 mln euro 
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Wielkość dofinansowania, wielkość projektu i 
poziom wsparcia 

 
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł 
 

Maksymalna wartość projektu: nie wyznaczono 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% 
 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95% 
 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych: 5% 
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Wskaźniki 

102 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego :     
  

  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]  

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu [os.] 
 

Lista wskaźników produktu : 
  

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie [os.]  
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Instytucja Zarządzająca / Pośrednicząca 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

• Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna 

 

• Działanie 8.5: Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie . 
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Typy projektów: 
 

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 
wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w 
ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, 
między innymi:  
 
a) wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach niebędących 
przedsiębiorstwami społecznymi o ile przyczynia się to do stworzenia miejsc 
pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
b) udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej  
c) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,  
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cd. Typy projektów: 
 

d) usługi wsparcia, np. usługi prawne, księgowe, marketingowe,  
e) szkolenia i doradztwo (indywidualne i/lub grupowe) umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub 
prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych,  
f) wizyty studyjne, nawiązywanie współpracy.  
 
Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020.   
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Typ beneficjenta: 
 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia  
 
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego posiadające osobowość prawną  
 
- organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze 
ekonomii społecznej  
 
- podmioty ekonomi społecznej  107 

 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: 
 

- podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa 
społeczne i ich zrzeszenia  
 
- osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) 
zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem 
działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w 
formie przedsiębiorstwa społecznego  
 
- partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej 
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Tryb wyboru projektów:  
KONKURSOWY  

 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów:  
 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie (Instytucja pośrednicząca)   
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu  - 85% 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki 
UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa 
lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) – 95% (Zgodnie z częścią III 
indykatywny plan finansowy) 
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 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych  - 5%.  

 
 Minimalna wartość projekt: 500 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 
 

Wkład UE: 42 361 935 EUR (EFS) 
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 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego   
 
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 
społecznych (szt.): 
Wartość bazowa (2013): 377 
Szacowana wartość docelowa (2023): 1079  
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) (os.): 
 Wartość bazowa (2013): 9% 
Szacowana wartość docelowa (2023): 9,2% (513)  
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 Wskaźniki produktu   
 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
(szt.): 
Wartość pośrednia (2018): n/d 
Szacowana wartość docelowa (2023): 2208 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie (os.): 
 Wartość pośrednia (2018): n/d 
Szacowana wartość docelowa (2023): 5540  
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 
PO WER 2014-2020 
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 
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• Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

• II oś priorytetowa POWER dedykowana jest wspieraniu reform 
wybranych polityk publicznych. Działania będą dotyczyć m.in. 
wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych 
i zainteresowanych stron z sektora publicznego. Organizacje 
pozarządowe będą mogły realizować projekty z tym związane 
lub też stanowić będą grupy docelowe działań instytucji 
publicznych. Poniżej wymienione są dziedziny, w ramach 
których realizowane będą projekty angażujące organizacje 
pozarządowe 
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Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w 
tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia 
zawodowego i prywatnego 

• Cele szczegółowe działania: 

1. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości 

szans płci. 

2. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej 

(pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami 

pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci. 

3. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do 

rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia. 

4. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i  

prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
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• Typy projektów: 

1. Opracowanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej na 
rzecz równości szans płci 

2. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości 
szans płci 

3. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach 
podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach. 

4. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na płeć w miejscu pracy 

5. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

• Typ operacji nr 3-5: organizacje pozarządowe jako Beneficjent 

• Typ projektu 2, organizacje pozarządowe jako grupa docelowa 
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Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

• 2.4 Nazwa działania: Modernizacja publicznych i niepublicznych służb 
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. 

• Cele szczegółowe działania:  
1. Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. 

2. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie 

kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. 

3. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne 

pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. 

4. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

5. Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy. 
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• Typy projektów: 
1. Opracowanie modelowych procedur działań IRP 

2. Budowa zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej sieci EURES. 

3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy 

4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej 
upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. 

5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę 

pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb 

instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami 
prognostycznymi i bazami danych. 

• Typ Beneficjenta: Organizacje pozarządowe 

• Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe 
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Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
• Cele szczegółowe działania: 

1. Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na 
rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 

2. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz 
włączenia społecznego. 

Typy projektów:  

 

1. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii 

rozwiązywania problemów społecznych 
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• Typy projektów cd. 

3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów 
społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową 
i ograniczających ubóstwo. 

4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i 
integracji społecznej 

5. Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie 
trzech nowych specjalności zawodowych 

6. Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, 
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz organizacji 
pozarządowych z wykorzystaniem regionalnych platform współpracy. 

7. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i 
integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy 
społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. 

8. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. 
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• Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 
zawodowego osób niepełnosprawnych 

Cele Szczegółowe działania: 

1. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

2. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne 

podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Typy projektów: 

• 1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we 
wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i 
spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań. 
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2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod 
kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. 

3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk 
publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności. 

4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie 

kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości 
szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i 
utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: 

6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez 
podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 
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8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjno prawnych dla członków 
zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności  

9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, 
modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. 

10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu 
usług asystenckich   
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• Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

• Cele szczegółowe działania: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w 
szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Typy projektów: 

1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia 
członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, 
które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością 
większościową. 

2. Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia 
zatrudnienia oraz funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę 
pozbawienia wolności, a także rozwój współpracy i partnerstwa w zakresie 
promocji zatrudniania tych osób. 125 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

Cele szczegółowe działania: 

1. Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

2. Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym 

stopniu niesamodzielności. 

3. Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych. 

Typy projektów: 

1. Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji 
pieczy zastępczej w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w 
samorządach powiatowych oraz raportem końcowym wraz z 
rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie szkoleniowym władz 
samorządowych. 
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2. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,w tym działań profilaktycznych i 
systemu pieczy zastępczej. 

3. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie 
realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniur odziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

4. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) 
standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług 
asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu 
niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia 
tych usług przez osoby 50+. 
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Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

 

Cele szczegółowe działania: 

1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze 

zwrotnych instrumentów finansowych. 

2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Typy projektów: 

1. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych 
instrumentów finansowych 

2. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu 
wykorzystania prawa zamówień publicznych. 

3. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym partnerstw, klastrów, franczyz 

128 



2015-02-25 

65 

5. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej,  

6. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie 

standardów usług OWES 

7. Działania na rzecz podnoszenia jakości usług wsparcia 

ekonomii społecznej 

8. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii 

Społecznej 

 

Typ beneficjenta: Organizacje pozarządowe 
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• Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-
zawodowych 

• Cele szczegółowe działania: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-
zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki 

• Typy projektów: 

1.Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz 
sektorowych rad ds. kompetencji. 

2. Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście 
zapotrzebowania na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na 
rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb zgłaszanych przez 
sektorowe rady ds. kompetencji, a także analiza zapotrzebowania na 
kompetencje w branżach zaliczanych do grona inteligentnych specjalizacji. 

Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe 
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• Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 
zmieniającej się gospodarki 

• Cele szczegółowe działania: 

1. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na 

wszystkich etapach jego programowania. 

2. Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów 

wspierających proces kształcenia zawodowego. 

3. Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi 

(technika, zasadnicze szkoły zawodowe). 

4. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na 

temat losów absolwentów szkół zawodowych. 
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• Typy projektów: 

1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami 
partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy 

2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację 
praktycznej nauki zawodu, 

3. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w 

zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi 

4.Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia 
zawodowego. 

5.Monitorowanie losów absolwentów. 

Typ Beneficjenta: Organizacje pozarządowe. 

132 



2015-02-25 

67 

Dziękujemy za uwagę 
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