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Oś priorytetowa II 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu 

 

Działanie 2.4  

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych  

a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z 
ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych  
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 Typy projektów:  



OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Działania dotyczyć będą w szczególności: 

• ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;  

• odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego 
zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, 
eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie 
właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej 
sukcesji siedlisk nieleśnych);  

• zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez 
ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe 
ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja 
małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów 
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów 
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

      

     w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek 
rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież 
widokowych, zadaszeń);  

• ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych 
wyginięciem do siedlisk zastępczych.  
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Typy beneficjentów: 

 

• pozarządowe organizacje ekologiczne - POE 
(forma prawna – kod 148, kod 155) dla typów 
projektów 1a, 2a, 5b, 5c.   
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Konkurs nr 2.4.1/1/2015   

Termin naboru : 30.11.2015 -29.01.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu - 85% 
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

 

2. Rozwój zielonej infrastruktury  

a. Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych 
lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym 
mających znaczenie dla ochrony różnorodności 
biologicznej i adaptacji do zmian klimatu  
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 Działanie 2.4  Typy projektów:  



OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Działania dotyczyć będą w szczególności: 

     Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności 
funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez 
zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, 
które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewnienie warunków 
do swobodnego przemieszczania się, w szczególności między 
obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci Natura 2000. 
Powyższe będzie realizowane m.in. poprzez odtwarzanie 
naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów 
nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, 
przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych, w 
szczególności na obszarach chronionych.  
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

 

    Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie ochrony środowiska i efektywnego 

wykorzystania jego zasobów   
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 Działanie 2.4  Typy projektów:  



OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

    Projekty będą skierowane zarówno do ogółu obywateli, jak i do 
wybranych grup społecznych oraz społeczności lokalnych na 
obszarach chronionych, w szczególności należących do Europejskiej 
Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000. W przypadku 
projektów skierowanych do ogółu społeczeństwa, istotne jest aby 
tematyka wynikała z potrzeb zdiagnozowanych w oparciu o 
wieloletnie badania świadomości ekologicznej Polaków, co przełoży 
się na możliwość cyklicznego monitorowania skuteczności podjętych 
działań. Przewiduje się finansowanie kompleksowych, 
nowoczesnych programów edukacji ekologicznej, w tym 
skierowanych do szkół i placówek oświatowych oraz 
przedsiębiorców i organów administracji publicznej (JST).  
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

 

b. Budowanie potencjału i integracja  

 

     Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych 
wywierających największy wpływ na przyrodę. Obszar tematyczny 
obejmuje również projekty przyczyniające się do integracji różnych 
środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji 
samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na 
współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy 
(platformy internetowe, warsztaty, publikacje).  
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Konkurs nr POIiS/2.4.5/2/2015 

Termin naboru : 29.01.2016 -29.04.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu - 85% 

 
 

13 



OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

 

c. Edukacja społeczności obszarów chronionych  

 

     Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na 
obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 
2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. 
potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również 
korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.  
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OP II – Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

Konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015 

Termin naboru : 29.01.2016 -29.04.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu - 85% 
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Oś priorytetowa VIII 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury 

 

 

Działanie 8.1  

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 
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OP VIII – Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
  

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i 
zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;  

2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej 
infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 
artystycznej, archiwów;  

3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac 
konserwatorskich;  

4. Modernizacja wystaw stałych;  
5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;  
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Typy projektów:  



OP VIII – Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
  

6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych 
muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów 
bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w 
tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez 
proces digitalizacji;  

7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;  

8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub 
obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.  
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Typy projektów cdn.:  



OP VIII – Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
  

Wyklucza się wsparcie inwestycji dotyczących:  

 

• budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej;  

• obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, 
administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, 
infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;  

• zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;  

• kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich.  
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 Działanie 8.1    



Typy beneficjentów: 
 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) (forma prawna – kod 428, kod 429, kod 
430, kod 431); 

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe (forma prawna 
– kod 428); 

3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (forma prawna – kod 044, kod 387, kod 397); 

4. szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych (forma prawna – 
kod 387; kod 397); 

5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury (forma 
prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); 

6. Organizacje pozarządowe (forma prawna – kod 148, kod 155, kod 060); 
7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i 

renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych) (forma prawna – kod 050, kod 
051); 

8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione w punktach 1-7 (forma prawna – kod 
116, kod 117, kod 439).   
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OP VIII – Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  

Termin naboru : 01.02.2016 -31.03.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu - 85% 
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Więcej na temat Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  można 

znaleźć : 

http://www.pois.gov.pl/  
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Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

2014-2020 
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Oś priorytetowa II 
E-administracja i otwarty rząd  

 
Działanie 2.1 

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 
 

Działanie 2.3 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego  
 

Działanie 2.4 
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 

publiczne i informacje sektora publicznego   
 

 



Typy beneficjentów:  

Typy projektów: 

• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe 
• sądy i jednostki prokuratury 
• partnerstwa w/w podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami 

pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami 
leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub 
publiczna uczelnia 

  
 

•  tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B,A2C) 
•  tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 

niezbędnych  dla funkcjonowania e-usług publicznych 

OP II – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   
 
 



  Opis działania: 
 

Poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą 
załatwić drogą elektroniczną, poprzez elektronizację nowych usług oraz 
poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług   
 

Premiowane będą projekty z kluczowych obszarów wskazanych w POPC 
 oraz Krajowym Programie  Reform:  
• rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, 

prowadzenie działalności gospodarczej, podatki i cła, nauka i szkolnictwo 
wyższe, zamówienia publiczne, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, 
sprawy administracyjne i zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i 
powiadamianie ratunkowe, udostępnianie danych przestrzennych i 
statystycznych 

 
 

OP II – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   
 
 



Opis działania: 
 
 Działania będą ukierunkowane na trzy obszary: 
• uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich 

interoperacyjności 
• optymalizacja wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu 

technologii chmury obliczeniowej 
• zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
 

Projekty, których głównym celem jest zapewnienie infrastruktury 
mogą być realizowane pod warunkiem, że infrastruktura ta jest 
niezbędna dla wytworzenia, wdrożenia lub funkcjonowania e-usług 
publicznych. 

OP II – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   
 
 



Termin naborów:  

   31.12.2015r. – 31.03.2016r.  

OP II – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   
 
 Maksymalny poziom dofinansowania projektu 

100% ( 84,63% UE + 15.37 K ) 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Instytucja ogłaszająca konkurs:  



Typy projektów: 

  
 

OP II – Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł      
administracyjnych i zasobów nauki  

 
   

 
 1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych  

2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 
   

 

Termin naboru : 30.09.2015 -29.02.2016 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych 
Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. 



Typy beneficjentów:  

  
 

OP II –Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki  

  
   

 
 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe 

lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej 
(dla których wnioskodawcą musi być pełniący zwierzchnictwo 
odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz 
partnerstwa urzędów wojewódzkich,  
• jednostki naukowe oraz uczelnie,  
• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 
wnioskodawcami,  
• partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami 
pozarządowymi.  
  
 



  
 

OP II – Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury   
 

   
 
 W ramach Działania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom 

dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały 
archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości 
cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów 
archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego 
wykorzystania. 



OP II – Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  

 

Termin naboru : 30.09.2015 -29.01.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu – 84,63% 

 
 

32 



Typy beneficjentów:  

• jednostki naukowe oraz uczelnie,  
• organizacje pozarządowe,  
• małe i średnie przedsiębiorstwa.  
 

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez 
danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, 
złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka 
naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.   
 

  
 

OP II – Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i 
informacje sektora publicznego   

  
 
 



Typy projektów: 

  
 

    Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację 
elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej 
e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych 
zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-
usług publicznych.   

 

OP II – Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i 
informacje sektora publicznego   

  
 
 



OP II – Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i 
informacje sektora publicznego  

 

Planowany termin naboru : Nie przewiduje się naborów w 
2016 roku.  

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu – 84,63% 
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Oś priorytetowa III 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  
 

Działanie 3.1 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych   

 

  

 

 



Typy beneficjentów:  

  
 

OP III –Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych   
 
 

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację 
projektu będzie mogła zaangażować również: 
• JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do 
ponoszenia wydatków, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową 
porozumieniem 
• inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz 
ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w 
zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie 
partnerów 



Typy projektów: 

  
 

 Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji 
cyfrowych.  
W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, 
możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i 
szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz 
angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne 
narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty 
kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego 
odbiorcy. 

 

OP III –Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych   
 
 



OP III –Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych   

 

Planowany termin naboru : od 02.11.2015 do 02.02.2016 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 93% wydatków 
kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki 
UE (EFRR) a 8,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa. 
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Więcej na temat Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020  można znaleźć : 

 

http://popc.gov.pl/ 
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 

Rozwój 
2014-2020 
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Oś priorytetowa I  
Osoby młode na rynku pracy  

 
Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

 
 

Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Poddziałanie 1.2.2  

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 



  Typy projektów: 
 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-
edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w 
urzędzie pracy) poprzez:  
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia 

oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  
•      identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia 
oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w 
tym 
•        identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,  
 
 

OP I – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
  

 
 



  Typy projektów: 

 

•     kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 
wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania 
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  
 
 

OP I – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
  

 
 



  Typy projektów: 
 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji:  
•    kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 
potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 
kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  
•   nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. 
poprzez wysokiej jakości szkolenia,  
•  
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  Typy projektów: 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez pracodawców:  
•   nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 
m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 
Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 
•    wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 
pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 
zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w 
połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),  
 

OP I – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
  

 
 



  Typy projektów: 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 
na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  
•    wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 
trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 
poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 
pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 
poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone 
dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),  
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  Typy projektów: 

•      wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 
zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 
m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  
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  Typy projektów: 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych:  
•      niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode 
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. 
poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, 
którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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  Typy projektów: 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia:  
•     wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 
(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 
pomostowe.  
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  Typy projektów: 
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Planowany termin naboru: Nabór nie jest planowany w 
2016 roku 
 
Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie  



  Typy projektów: 

 
 

  
 
 

OP I – Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych  

   
  

 
 Planowany termin naboru: maj 2016 

 
Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 
95,00%  
  
 
 
  



 

 

Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji 

 

 

 

 



  Typy projektów: 

 

3. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie 
równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie 
„Aktywizacja społecznoekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i 
regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO 
KL.  
 
4. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach 
podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach.  
 
 
 

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

  
  

 
 



  Typy projektów: 

5. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w 
małych przedsiębiorstwach.  
 
6. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących 
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do 
przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3). Nabór: od 25.01.2016 do 05.02.2016  

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

  
  

 
 



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

prywatnego   

Termin naboru (typ nr 6): od 25.01.2016 do 05.02.2016  

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej/ Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
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OP II –Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, 
w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i 

prywatnego   
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Wnioskodawca, zgodnie z kryterium dostępu, sam lub łącznie z 
partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie 
w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku: 
 
 co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób, 
 dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą 
uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 
4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 
szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem. 



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

prywatnego   

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu wynosi 97%.  

 

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji 
projektu wynosi co najmniej 3% wartości projektu. 
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  Typy projektów: 
 

3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku 
Pracy w zakresie wyłącznie:  
a) zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym 
przede wszystkim możliwości wykorzystania nowych instrumentów i 
usług, takich jak m.in. bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na 
telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
b) indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, 
poszukującym pracy oraz pracodawcom przez pracowników PSZ 
pełniących funkcję doradcy klienta,  
  
 

OP II - Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

 

c) profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie 
pracowników do świadczenia usług dla tych osób (z wyłączeniem 
szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi 
na zajmowanych stanowiskach),  
d) świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie 
państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad 
funkcjonowania sieci EURES.  
 
  
  

OP II - Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej 
upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji -
(Nabór: maj 2016 r.)   
 
5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca 
na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb 59 instytucji rynku pracy 
oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami 
prognostycznymi i bazami danych. 
 
7. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób 
młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 
  

OP II - Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

9. Opracowanie i wdrożenie narzędzi służących ocenie jakości usług 
Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. poziomu satysfakcji klienta urzędu 
pracy, zindywidualizowanej obsługi klientów, uproszczonego systemu 
dopuszczania do pracy cudzoziemców - Nabór: wrzesień 2016 r.   
 
10. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają 
monitorowanie działań (w tym ewaluacja sieci EURES) realizowanych 
przez Instytucje Rynku Pracy inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia, np. 
organizacje pozarządowe. 
  
  
  

OP II - Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

2. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, opracowanie dla jednostek samorządu 
terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie 
lokalnym oraz zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-
doradczego w zakresie stosowania tych narzędzi i dostosowania 
strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i 
innych dokumentach krajowych. 
  
  
  

OP II - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu 
transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających 
aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo - Nabór: wrzesień 
2016 r.   
 
4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej obejmujące: (Nabór: wrzesień 2016) 
a) studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej,  
b) specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, 
c) szkolenia z zakresu superwizji,  
szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno prawnych w pomocy 
społecznej. 

OP II - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

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.  
9. Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji 
zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi 
społeczne. 
 
 

OP II - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
 
 
  

  
 
 



  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.  
2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej 
pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami - Nabór: 
marzec 2016 r.   
3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk 
publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i 
spójności.  

OP II - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

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:  
a) instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego 
pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków 
niepełnosprawności,  

OP II - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

b) instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie 
pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy 
rehabilitacją społeczną a zawodową,  
c) instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie 
podejmowania przez nie działalności gospodarczej. 
 
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.  
 
  

OP II - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i 
stworzenie rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne 
identyfikowanie osób, do których ze względu na niepełnosprawność 
powinny być kierowane instrumenty wsparcia - Nabór: grudzień 2016 r. 
  
8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjnoprawnych dla 
członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po 
dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz 
kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów 
terapii zajęciowej. 
  

OP II - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 
 

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 świadczonych na rzecz osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez 
osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia 
niezbędnych do świadczenia tych usług. 

OP II - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

  
 
 
  

  
 
 



  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 - Nabór: marzec 2016 r.   
 

OP II - Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 
  
 
 
  

  
 
 



  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 - Nabór: marzec 2016 r.   
 

OP II - Działanie 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+ - Nabór:  
luty 2016 r.   
 
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) - Nabór: luty 2016 r.   
 
  

OP II - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

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. 
 
  

OP II - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

2. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z 
zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych - Nabór:  
październik 2016 r.   
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  

OP II - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

5. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, w tym: 
 
c) Sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi 
sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, 
Lokalnymi Grup Działania itp. - Nabór: marzec 2016 r.   
 
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 - Nabór: luty 2016 r. 
  
 
 

OP II - Działanie 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 - Nabór: marzec 2016 r.   
 
8. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej będą obejmowały m.in.:  
a) Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe 
wdrożenie. 
b) Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.  
  

OP II - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  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) - 
Nabór: listopad 2016 r.   
 
  

OP II - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:  
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. 
  

OP II - Działanie 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, 
matematycznoprzyrodniczych, 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. 
  

OP II - Działanie 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.  
   
  

OP II - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

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

OP II - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 



Oś priorytetowa IV  

Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa 

 
Działanie 4.2  

Programy mobilności ponadnarodowej 

 

Działanie 4.3  

Współpraca ponadnarodowa 

 

 



  Typy projektów: 

2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na 
aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego 
na poziomie UE - Nabór: listopad 2016 r.   
 
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.  
 
 

OP IV - Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

  
 
 



  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 - Nabór: grudzień 2016 r.  
3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w 
ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent 
ponadnarodowy - Nabór: marzec i lipiec 2016 r.   
4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, 
umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się – 
Nabór: od 01.04.2016 do 08.04.2016 
 

OP IV - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących 
działań:  
 
a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem 
zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie); 
b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny 
również obejmować ich wdrożenie);  
c) wymiana informacji i doświadczeń;  

OP IV - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

  
 
 



  Typy projektów: 

d) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również 
obejmować wdrożenie);  
e)zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na 
rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności 
aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie i 
tworzenia oraz realizacji polityk publicznych. 

OP IV - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

  
 
 



 

 

Więcej na temat Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  można 

znaleźć : 

http://www.power.gov.pl/  
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