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Rzeszów, 5 sierpnia 2015 



Fundusze na organizacje projektów szkoleniowych  
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VII RPO:  Regionalny rynek pracy 
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  

• 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, 

– 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). 



VII RPO:  Regionalny rynek pracy 
7.1Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  

GRUPA DOCELOWA: 

• osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu 
art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
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, 

 

 

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN 

 



VII RPO:  Regionalny rynek pracy 
7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

TYPY PROJEKTÓW: 

• 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. 

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

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

• Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom w wieku aktywności 
zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności zawodowej 

 



IX RPO:  Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

Typy projektów 

• Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i 
kursy) osób dorosłych,  z własnej inicjatywy 
zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub 
uzupełnieniem kompetencji kluczowych 
w zakresie TIK i języków obcych. 

• Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji 
uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną 
w zakresie TIK i języków obcych. 



IX RPO:  Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

Typy projektów 

• Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form 
kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do 
zatrudnienia poprzez udział w poniższych formach: 

• kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

• kursy umiejętności zawodowych, 

• inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. 



POWER 



Poziom finansowania ze środków UE  

 

oś priorytetowa IV: 
94,29% / 5,71%  

oś priorytetowa II: 
84,28% / 15,72% 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  

2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz 
budowy przewagi konkurencyjnej na rynku  

• Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w 
zakresie:  

• funkcjonowania na rynku zamówień publicznych 

• wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych 
(działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i - działania skierowane 
do przedstawicieli administracji publicznej)   

Typy projektów: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  
2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz 
budowy przewagi konkurencyjnej na rynku  

 

• Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w 
zakresie:  

• zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – 
prywatnego  

• przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule 
partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie 
realizowane w wiązce projektowej z PI 11i - działania skierowane do 
przedstawicieli administracji publicznej)  

Typy projektów: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  

 

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. 

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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  

 

Typy projektów: 

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+. 

5. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych 
świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich 
miejscu zamieszkania (w powiązaniu z wypracowanymi standardami). 

6. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania 
opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

7. Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z 
uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań. 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  
2.9. Rozwój ekonomii społecznej 

 

Typy projektów: 

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 (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe 
spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie 
podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry 
podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym. 

4. Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i 
jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.9. Rozwój ekonomii społecznej 

 

Typy projektów: 

• c. Sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami 
np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grup 
Działania itp. 

• d. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i 
ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze 
ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. 
opracowywanie rekomendacji i wytycznych. 

5. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, w tym: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.9. Rozwój ekonomii społecznej 

 

Typy projektów: 

6. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i 
w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii 
społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. 

• a. Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe 
wdrożenie. 

• b. Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. 

8. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą 
obejmowały m.in.: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  
2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Typy projektów: 

1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i 
organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów 
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy 
szkoły). 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Typy projektów: 

• a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w ramach szkół ćwiczeń, 

• b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

• c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy 
dydaktycznej, 

• d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: 
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku 
pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  
2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Typy projektów: 

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) 
pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie 
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 
pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 

4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-
pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego. 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Typy projektów: 

5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w 
zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia 
młodszego. 

6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego 
etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, 
właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Typy projektów: 

7. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych 
towarzyszących istniejącym e-podręcznikom. 

8. Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy 
bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem 
Informacji Oświatowej; Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych; Systemem 
Ewaluacji Oświaty/nadzór pedagogiczny; Edukacyjna Wartość Dodana; 
Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych) 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  

2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 

 

Typy projektów: 

• b. powołanie i funkcjonowanie 15 sektorowych rad ds. kompetencji. 

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



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  
2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

 

Typy projektów: 

• a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

• b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych 

• c. opracowanie przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych 

• d. opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części 
teoretycznej kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  

2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

 

Typy projektów: 

 

2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we 
współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia 
działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania 
potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi 
pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach 
wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

 
Typy projektów: 

• a. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i 
rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających 

• współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi 
służbami zatrudnienia, 

• b. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla 
doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych 
instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji 
o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), 

• c. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i 
placówkach, 

• d. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania 
nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji 

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia 
wypracowanych rozwiązań, w tym: 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  

2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

 

Typy projektów: 

5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces 
doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów 
zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów 
wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do 
wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych 
użytkowników systemu). 



 
POWER: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

  
 

  2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 
zmieniającej się gospodarki 

 

Typy projektów: 

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

2. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami 

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

5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań 
w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi 

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

7.Monitorowanie losów absolwentów, 
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2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

 

Typy projektów: 

1) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach 
powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające 
wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, 
świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta 

5) Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową 

7) Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w 
sądownictwie powszechnym 

9) Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach 
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2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

 

Typy projektów: 

10) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników 
zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych 
pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa 
gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony 
konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa 
dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego 

12) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących 
Centrów 

15) Szkolenia dla uczestników systemu alternatywnego rozwiązywania sporów 
konsumenckich z zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji 
prawnych dotyczących ADR, obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów 
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  2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 
Typy projektów: 

2) Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na 
praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań 
modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz 
benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń 

• a) podatki i opłaty lokalne 

• b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania 
lokalami użytkowanymi 

• c) obsługa inwestora 

3) Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność 
zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej: 

4) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji skarbowej 
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2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

Typy projektów: 

5) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 
administracji skarbowej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych z 
zakresu problematyki prawnej i proceduralnej 

6) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej 

7) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 
administracji publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej i 
proceduralnej 
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  2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego 

 
Typy projektów: 

• (a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego 
zagospodarowania;  

• (b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych; (c) jednolitego 
krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych 

2) Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie: 

4) Wzmacnianie zdolności analitycznych służb administracji publicznej w zakresie 
dalszego rozwoju technik geoinformacyjnych 

5) Wsparcie szkoleniowe dla służb wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie 
badania zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania 
przestrzennego oraz jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego 
stopnia w sprawach badania zgodności projektów budowlanych z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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  2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego 

 

Typy projektów: 

 

7) Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie 
działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania 
i zagospodarowania przestrzennego 

13) Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa 
budowlanego, wyrobów budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych rejestrów elektronicznych. 
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4.1 Innowacje społeczne 

 

Typy projektów: 

 

1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie 
i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w 
zakresie włączenia do polityki i praktyki 

2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, 
upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań 
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   4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

 
Typy projektów: 

 

2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową 
osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem 
konkursu skoordynowanego na poziomie UE. 

3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w 
kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. 

4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje 
kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia 
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4.3 Współpraca ponadnarodowa 

 
Typy projektów: 

 

1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego 
na poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary 
działania. 

2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 

3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach 
regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy. 

4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających 
wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. 



 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


