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Konsultacje: 

 

Więcej informacji  na stronie    http://www.mojregion.eu/ 
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Dalsza procedura… 

 

 Przygotowanie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji – wprowadzenie 
zmian do SzOOP 

 Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu SzOOP po konsultacjach społecznych 

 Przekazanie projektu SzOOP do zaopiniowania przez MIiR 

 Przyjęcie SzOOP przez Komitet Monitorujący 

 



RPO WK-P 2014-2020 – Rola NGO 

 

Art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego  

W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie 
organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi 
instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących 
partnerów:  

a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;  

b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz  

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji.  

 



RPO WK-P 2014-2020 – Rola NGO 

 

Realizacja Partnerstwa na etapie:  

 

 Programowania RPO WK-P 2014-2020   

 Wdrażania RPO WK-P 2014-2020    

 Monitorowania RPO WK-P 2014-2020     

 Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020    

 

poprzez udział partnerów w Komitecie Monitorującym oraz grupach roboczych powołanych 
przy KM 



Struktura SzOOP 

-EFRR 

Oś Priorytetowa 1  
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działanie 1.1 nie dotyczy 

Działanie 1.2 
Poddziałanie 1.2.1 
Poddziałanie 1.2.2 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.1 
Poddziałanie 1.3.2 

Działanie 1.4 
Poddziałanie 1.4.1 
Poddziałanie 1.4.2 
Poddziałanie 1.4.3 

Działanie 1.5 
Poddziałanie 1.5.1 
Poddziałanie 1.5.2 
Poddziałanie 1.5.3 

Działanie 1.6 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 2  
Cyfrowy region 

Działanie 2.1 nie dotyczy 
Działanie 2.2 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 3  
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

Działanie 3.1 nie dotyczy 
Działanie 3.2 nie dotyczy 
Działanie 3.3 nie dotyczy 
Działanie 3.4 nie dotyczy 

Działanie 3.5 
Poddziałanie 3.5.1 
Poddziałanie 3.5.2 

Oś Priorytetowa 4  
Region przyjazny środowisku 

Działanie 4.1 
Poddziałanie 4.1.1 
Poddziałanie 4.1.2 

Działanie 4.2 nie dotyczy 
Działanie 4.3 nie dotyczy 
Działanie 4.4 nie dotyczy 
Działanie 4.5 nie dotyczy 

Działanie 4.6 
Poddziałanie 4.6.1 
Poddziałanie 4.6.2 
Poddziałanie 4.6.3 

Oś Priorytetowa 5  
Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

Działanie 5.1 nie dotyczy 
Działanie 5.2 nie dotyczy 
Działanie 5.3 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 6  
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działanie 6.1 
Poddziałanie 6.1.1 
Poddziałanie 6.1.2 

Działanie 6.2 nie dotyczy 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Poddziałanie 6.3.2 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1  
Poddziałanie 6.4.2 

Poddziałanie 6.4.3 

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 nie dotyczy 



Wzmacnianie 
badań 

naukowych, 
rozwoju 

technologicznego 
i innowacji  

Wzmacnianie 
konkurencyjności 

MŚP 



działania 
ukierunkowane na 

poszerzenie 
zakresu spraw, 

które mieszkańcy 
regionu oraz 

przedsiębiorcy 
będą mogli 

załatwić drogą 
elektroniczną.  

tworzenie nowych 
oraz poprawie 

funkcjonalności już 
istniejących 

elektronicznych 
usług publicznych 

przetwarzanie 
informacji sektora 

publicznego, 
zasobów kultury i 

dziedzictwa 
regionalnego na 
treści cyfrowe 

tworzenie oraz 
rozwijanie 

geograficznych 
systemów 
informacji 

przestrzennej 



rozwój instalacji 
produkujących 

energię z OZE, w tym  
w obszarze 
publicznym, 

mieszkaniowym, jak i 
w obszarze 

przedsiębiorstw 

ograniczanie 
korzystania  

z indywidualnych 
środków transportu 

samochodowego 
poprzez zwiększenie 
znaczenia transportu 
publicznego, a także 

rozwoju ruchu 
rowerowego 



zwiększona 
atrakcyjność  

obiektów kultury 
regionu kujawsko-

pomorskiego  

ochrona 
różnorodności 

biologicznej  

zwiększone 
bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe 
regionu 

zwiększony  udział 
odpadów zebranych 

selektywnie 

zwiększony odsetek 
ludności korzystającej 

z systemu 
oczyszczania ścieków 

zgodnego 
z dyrektywą 

dotyczącą ścieków 
komunalnych 



infrastruktura 
drogowa wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

poprawa stanu 
sieci kolejowej 
oraz dworców, 
przystanków i 

innych obiektów 
do obsługi 
transportu 

pasażerskiego 

zakup 
nowoczesnych 
autobusów do 

obsługi połączeń 
na obszarach o 

słabej dostępności 
transportu 
kolejowego 



Inwestycje w 
zakresie 

zwiększenia 
dostępności do 

usług 
zdrowotnych 

Inwestycje w 
zakresie 

zwiększenia 
dostępności do 

usług 
społecznych 

Rewitalizacja 

Inwestycje w 
infrastrukturę 
przedszkolna 

oraz edukacyjną 
kształcenia 

zawodowego 



Działania 
infrastrukturalne 
przyczyniające się 

do rewitalizacji 
społeczno-

gospodarczej 
miejscowości 

wiejskich  

Wsparcie 
inwestycyjne mikro 

i małych 
przedsiębiorstw  

Wspieranie 
tworzenia i rozwoju 

małych 
inkubatorów 

przedsiębiorczości  



Struktura SzOOP 

-EFS 

Oś Priorytetowa 8 
Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.1 nie dotyczy 

Działanie 8.2 
Poddziałanie 8.2.1 

Poddziałanie 8.2.2 

Działanie 8.3 nie dotyczy 

Działanie 8.4 

Poddziałanie 8.4.1 

Poddziałanie 8.4.2 

Poddziałanie 8.4.3 

Działanie 8.5 
Poddziałanie 8.5.1 

Poddziałanie 8.5.2 

Działanie 8.6 
Poddziałanie 8.6.1 

Poddziałanie 8.6.2 

Oś Priorytetowa 9  
Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.1 

Poddziałanie 9.1.2 

Działanie 9.2 
Poddziałanie 9.2.1 

Poddziałanie 9.2.2 

Działanie 9.3 
Poddziałanie 9.3.1 

Poddziałanie 9.3.2 

Działanie 9.4 
Poddziałanie 9.4.1 

Poddziałanie 9.4.2 

Oś Priorytetowa 10  
Innowacyjna edukacja 

Działanie 10.1 

Poddziałanie 10.1.1 

Poddziałanie 10.1.2 

Poddziałanie 10.1.3 

Działanie 10.2 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Działanie 10.3 
Poddziałanie 10.3.1 

Poddziałanie 10.3.2 

Działanie 10.4 
Poddziałanie 10.4.1 

Poddziałanie 10.4.2 

Oś Priorytetowa 11  
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działanie 11.1 nie dotyczy 



C
T 

8
 • Projekt Wytycznych w 

zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
rynku pracy na 2014-2020 

 

• Wytyczne w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w 
ramach programów 
operacyjnych 
współfinansowanych z EFS na 
lata 2014-2020 

 

• Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
przystosowania 
przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na 
lata 2014-2020 

C
T 

9
 

• Wytyczne w 
zakresie 
realizacji 
przedsięwzięć 
w obszarze 
włączenia 
społecznego i 
zwalczania 
ubóstwa z 
wykorzystaniem 
środków EFS i 
EFRR na lata 
2014-2020 

C
T 

1
0

 

• Wytyczne w 
zakresie 
realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem 
środków EFS w 
obszarze 
edukacji na lata 
2014-2020 



Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych, 

biernych zawodowo, 
rolników Wsparcie 

MŚP i ich 
pracowników 

zdrowie 



OŚ 8 Aktywni na rynku pracy 

alokacja UE: 183 554 649 EUR 

Działanie 8.1 
Podniesienia 
aktywności 
zawodowej 

osób 
bezrobotnych 

poprzez 
działania 

powiatowych 
urzędów 

pracy    
[PI 8i] 

alokacja UE:  
79 643 286,40 

EUR 
Dofinansowanie: 

UE - 85% 
BP -  15% (FP) 

w.własny -  n/d 
KI: 102 

Działanie 8.2  
Wspieranie 
aktywności 

zawodowej w 
regionie 
[PI 8i] 

alokacja UE:  
16 510 821,60 EUR 

Poddziałanie 
8.2.1 

Wsparcie na 
rzecz 

podniesienia 
poziomu 

aktywności 
zawodowej 

osób 
pozostającyc

h bez 
zatrudnienia 

alokacja UE:  
15 010 821,60 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  5% 
KI: 102 

Poddziałani
e 8.2.2 

Wsparcie 
osób 

odchodzący
ch z 

rolnictwa i 
rybactwa  

alokacja UE:  
1 500 000 

EUR 
Dofinansowa

nie: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  
5% 

KI: 102 

Działani
e 8.3  

Wsparcie 
przedsiębi
orczości i 
samozatr
udnienia 

w 
regionie 
[PI 8iii] 

alokacja UE:  
11 452 360 

EUR 
Dofinansow

anie: 
UE - 85% 
BP -  0%-

10% 
w.własny -  

5%-15% 
IF: 1 000 
000 EUR 
KI: 104 

Działanie 8.4  
Godzenie życia 
zawodowego i 

rodzinnego  
[PI 8iv] 

alokacja UE:  
38 420 263 EUR 

Poddziałanie 
8.4.1 

Wsparcie 
zatrudnienia 

osób 
pełniących 

funkcje 
opiekuńcze 

alokacja UE:  
13 420 263 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  5% 
KI: 105 

Poddziałanie 
8.4.2 Rozwój 
usług opieki 
nad dziećmi 
w wieku do 

lat 3 

alokacja UE:  
23 600 000 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w.własny -  
15% 

KI: 105 

Poddziałanie 
8.4.3 Rozwój 
usług opieki 
nad dziećmi 
w wieku do 

lat 3 w 
ramach ZIT 

alokacja UE:  
1 400 000 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w.własny -  
15% 

KI: 105 

Działanie 8.5  
Rozwój pracowników 

i przedsiębiorstw 
MŚP w regionie 

[PI 8v] 

alokacja UE:  
8 763 959 EUR 

Poddziałanie 
8.5.1 

Wsparcie 
dostępu do 

usług 
rozwojowych 

alokacja UE:  
5 763 959 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w.własny -  
15% 

KI: 106 

Poddziałani
e 8.5.2 

Wsparcie 
outplacemen

towe 

alokacja UE:  
3 000 000 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  5% 
KI: 106 

Działanie 8.6  
Zdrowy i 
aktywny 
region 
[PI 8vi] 

alokacja UE:  
28 763 959 EUR 

Poddziałani
e 8.6.1 

Wsparcie na 
rzecz 

wydłużania 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańcó

w 

alokacja UE:  
1 438 198 EUR 
Dofinansowan

ie: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  5% 
KI: 107 

Poddziałanie 
8.6.2 

Regionalne 
programy 

zdrowotne i 
profilaktyczne 

alokacja UE:  
27 325 761 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 

BP -  0%-10% 
w.własny -5%-

15% 
KI: 107 



 Alokacja (UE): 79 643 286,40 € 

Typy projektów: 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149),  
z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym: 
a.działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na 

opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, 
b.działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na 

rzecz osób bezrobotnych. 

2.  Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, 
w tym: działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów 
podyplomowych. 

 

DZIAŁANIE 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania 
powiatowych urzędów pracy 



Typy projektów (cd..): 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców, w tym: 

a.działania ukierunkowane na realizację programów staży, 

b.działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy,  
w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia  stanowiska pracy, subsydiowane 
zatrudnienie.  

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej. 

2. Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym przez PUP  

 

 



Grupa docelowa 

Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do 
pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia, należące 
co najmniej do jednej z poniższych grup:  

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

-osoby o niskich kwalifikacjach.  

W rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin) 

Beneficjent 

1. PUP 



 Alokacja (UE): € 

Typy projektów: 

Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, biernych zawodowo 
oraz poszukujących pracy, powyżej 29 roku życia, poprzez: 
1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

a.działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych, biernych zawodowo 
i poszukujących pracy ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych 
Planów Działań, 

b.działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na 
rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku 
pracy -działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów 
podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji 
poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 

DZIAŁANIE 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia 



Typy projektów (cd..): 
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców: 
a.działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych, 
b.działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w 

zakresie doposażenia i wyposażenia  stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.  

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: 
a.wsparcie finansowe w postaci bonu na zasiedlenie, 
b.realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES. 

W rozumieniu osoby pozostające bez zatrudnienia i jednocześnie będące 
zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy. 

 

 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej. 

2. Priorytetowo będą traktowane projekty zakładające efektywność zatrudnieniową 
wyższą niż wymagany minimalny próg. 

3. Wsparcie skierowane będzie w szczególności do osób po 50 r. ż., osób z 
niepełnosprawnościami, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i niskich 
kwalifikacjach. 

4. Ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej (USMT) EURES będą realizowane 
na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach analizy społeczno-gospodarczej 
regionu. 



Grupa docelowa 
Osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy), poszukujące pracy i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
-osoby o niskich kwalifikacjach.  
W rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
W rozumieniu osoby pozostające bez zatrudnienia i jednocześnie będące zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy. 

Beneficjent 
W przypadku typów projektu od 1 do 3: 
instytucje rynku pracy zgodzie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (z PUP): 
- Ochotnicze Hufce Pracy,  
- agencje zatrudnienia,  
- instytucje szkoleniowe, 
- instytucje dialogu społecznego,  
- instytucje partnerstwa lokalnego. 
W przypadku typów projektu 4:  akredytowane podmioty w zakresie usług EURES 



 Alokacja (UE): 1 500 000 € 

Typy projektów: 

Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich 
rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, obejmujące: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 
a. działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych, biernych zawodowo i 

poszukujących pracy ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych 
Planów Działań, 

b. działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na 
rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku 
pracy- działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów 
podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji 
poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 

DZIAŁANIE 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa  



Typy projektów (cd..): 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców: 
a.działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych, 
b.działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w 

zakresie doposażenia i wyposażenia  stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.  

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej- wsparcie finansowe 
w postaci bonu na zasiedlenie. 

 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej. 

2. W przypadku wsparcia osób zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz 
członków ich rodzin niezbędne będzie przejście reorientowanych osób z systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu  ubezpieczeń 
społecznych (ZUS). 



Grupa docelowa 
 
Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP 
jako osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 r. ż.  
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako 
bezrobotną można zarejestrować osobę, jeżeli m.in. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 5), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 
podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w 
gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 

 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 11 452 360 € 

Typy projektów: 

Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące: 

1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, 

3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie 
wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę,  

4. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności 
gospodarczej w ramach danego projektu, udzielane przez okres od 6 do 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej, obejmujące:  
a. wsparcie doradczo-szkoleniowe,  
b. usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, 
c. wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji.  

 

DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 



Uwarunkowania programowe: 

1. Wsparcie jest skierowane do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, które 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. do osób po 50 roku życia, 
osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet oraz osób o 
niskich kwalifikacjach. 

2. Wsparcie osób spoza grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
nie stanowi więcej niż 20% alokacji w ramach Działania. 

3. Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną wybrane w oparciu o wyniki 
oceny ex ante. Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) 
nastąpi po podjęciu przez IZ decyzji o wniesieniu wkładu z Programu do instrumentu 
finansowego. 

4. Nowo powstałe przedsiębiorstwa w ramach projektu będą generować dodatkowe  
miejsca pracy. 



Grupa docelowa 
 
W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego:  
osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy) i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z 
poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
 
W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych:  
osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy) i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia. 
Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 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. 



 
Beneficjent 
 

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego:  

wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych:  

podmiot wdrażający instrument finansowy. 



 Alokacja (UE): 13 420 263 € 

Typy projektów: 
1. Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/ rodzicielskich/wychowawczych poprzez:  
a.finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące: 
b. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym, 
c.  pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie 

społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o 
świadczenie usług, 

d.działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 
pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi 
do lat 3).  

 

DZIAŁANIE 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 



Grupa docelowa 
 
Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy  
w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 23 600 000 € 

Typy projektów: 

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi 
do lat 3, poprzez: 

1. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - 
żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych (w tym wyposażenie i 
dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw, pokrycie wynagrodzenia 
opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, koszty bieżącego 
funkcjonowania)  

2. rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie  dla 
dziennych opiekunów i niań, (w tym szkolenia) 

3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w 
części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach 
projektu 

4. działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3  
w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki. 

 

DZIAŁANIE 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 



Uwarunkowania programowe: 

1. Projekt wynika ze strategii dotyczącej OSI/ORSG 

2. Projekt uwzględnia zachowanie trwałości utworzonych  miejsc opieki nad dziećmi  
do lat 3. 

 



Grupa docelowa 
•dzieci do lat 3 
•osoby wychowujące dzieci do lat 3 
•żłobki 
•kluby dziecięce 
•opiekunowie dzienni 
•nianie 
•pracodawcy 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 1 400 000 € 

Typy projektów: 

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi 
do lat 3, poprzez: 

1. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - 
żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych (w tym wyposażenie i 
dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw, pokrycie wynagrodzenia 
opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, koszty bieżącego 
funkcjonowania)  

2. rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie dla 
dziennych opiekunów i niań, (w tym szkolenia) 

3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w 
części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach 
projektu 

4. działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie 
tworzenia dodatkowych miejsc opieki.  

 

DZIAŁANIE 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT 



Uwarunkowania programowe: 

1. Projekt wynika ze Strategii ZIT. 

2. Projekt uwzględnia zachowanie trwałości utworzonych  miejsc opieki nad dziećmi  
do lat 3. 



Grupa docelowa 
 
•dzieci do lat 3 
•osoby wychowujące dzieci do lat 3 
•żłobki 
•kluby dziecięce 
•opiekunowie dzienni 
•nianie 
•pracodawcy 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 5 763 959 € 

Typy projektów: 

Wsparcie funkcjonowania systemu usług rozwojowych dla MŚP obejmujące m.in.: 

1. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z 
oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na 
wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, 

2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw 
wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności 
przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

 

DZIAŁANIE 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie  
Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 



Uwarunkowania programowe: 

1. Dystrybucja środków EFS przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i 
pracowników będzie realizowana w ramach regionalnego systemu opartego na 
podejściu popytowym (tzw. Podmiotowy System Finansowania). 

2. Wsparcie w ramach PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich pracowników. 

3. Wsparcie w ramach projektu PSF jest skoncentrowane w szczególności na: 

a) pracownikach powyżej 50 roku życia; 

b) pracownikach o niskich kwalifikacjach; 

c) przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu; 

d) sektorach/branżach, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia 
realizacji celów polityki regionalnej, np. sektorach o najwyższym potencjale do 
generowania miejsc pracy. 



Grupa docelowa 
 
przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 3 000 000 € 

Typy projektów: 

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, 
obejmujących w szczególności:  
1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

jako obowiązkowy element wsparcia,  
2. poradnictwo psychologiczne, 
3. pośrednictwo pracy,  
4. szkolenia, kursy, 
5. studia podyplomowe, 
6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
7. subsydiowane zatrudnienie,  
8. bon na zasiedlenie,  
9. bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność 

gospodarczą, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym,  
10. wsparcie pomostowe. 

 

DZIAŁANIE 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie  
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe 



Grupa docelowa 
 
Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub 
zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
 
Beneficjent 
 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 



 Alokacja (UE): 1 438 198 € 

Typy projektów: 

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe: 

1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie 
nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych  na pogorszenie się 
zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących 
w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących  w warunkach 
szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym 
obciążeniu dla zdrowia, 

2. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie 
nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób,  
w szczególności powyżej 50 roku życia, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan 
zdrowia, ukierunkowane na znalezienie/podjęcie nowej pracy na stanowiskach 
o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, 

3. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy, 

 

DZIAŁANIE 8.6 Zdrowy i aktywny region  
Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców 



Typy projektów (cd..): 

4. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania 
negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, 

5. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się 
do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie 
pracowników,  

6. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających 
poza minimalny zakres badań okresowych. 

 



Uwarunkowania programowe: 

1. W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są 
mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym 
zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji 
EFSI w obszarze zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów 
zdrowotnych zostaną uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego oraz w dodatkowych opracowaniach ministra właściwego do 
spraw zdrowia (podręcznik dot. programów zdrowotnych). 

2. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie 
poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych. 



 Alokacja (UE): 27 325 761,00 €  
Typy projektów: 
1.Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej 

w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  piersi i jelita grubego oraz 
dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w UP, a także programy regionalne dla 
specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny 
regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące: 
a. populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę wykrywalności 

nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego,  
b. programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-

mięśniowego, układu mięśniowego, układu oddechowego, układu nerwowego, zaburzeń 
psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób 
nowotworowych, w tym płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia, 

c. programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych.  

2.Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót na rynek 
pracy, w szczególności programy rehabilitacji medycznej, kardiologicznej, neurologicznej, 
psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacji narządów ruchu mające na celu 
przywrócenie zdolności do pracy. 

 

DZIAŁANIE 8.6 Zdrowy i aktywny region  
Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy zdrowotne i profilaktyczne 



Uwarunkowania programowe: 

1. W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są 
mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym 
zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji 
EFSI w obszarze zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów 
zdrowotnych zostaną uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego oraz w dodatkowych opracowaniach ministra właściwego do 
spraw zdrowia (podręcznik dot. programów zdrowotnych). 

2. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie 
poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych. 



Aktywna 
integracja dla osób 

i rodzin 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Usługi 
społeczne i 
zdrowotne 





 Alokacja (UE):  6 000 000,00 €  

Typy projektów: 

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o : 
     a)Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 
     b)Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 
     c)Program Aktywności Lokalnej i/lub, 
     d)inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej;  

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i 
edukacyjnej . 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 

 a)programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

 b)programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

 

DZIAŁANIE 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 
Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT  



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zakładały efektywność społeczno-
zatrudnieniową.  

3. Zastosowanie mechanizmów zapewniających komplementarność wsparcia EFS i 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). 

4. Projekt wynika ze Strategii ZIT.  

5. Wsparcie w ramach PI realizowane jest we współpracy służb zatrudnienia i służb 
społecznych (publicznych i niepublicznych) m.in. poprzez wdrożenie Program 
Aktywizacja i Integracja (PAI). 

6. Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług 
podmiotów ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ. 

7. Zgodność z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020 



Grupa docelowa 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej 
grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez 
powiatowe urzędy pracy) 

•środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
w szczególności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   
(w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w 
tym osoby pełniące obowiązki opiekun osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 
 
Beneficjent 
 

•jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR) 

•podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) 



Alokacja (UE): 1 893 413,00 €  

Typy projektów: 

1.Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z 
niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności 
obejmujące: 
a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki  w tym: 
    i. dziennych domów pobytu, 
    ii. środowiskowych domów samopomocy, 
    iii. klubów samopomocy, 
    iv. mieszkań o charakterze wspieranym, 
    v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym: 
 i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
 ii. dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, 

pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  
  

DZIAŁANIE 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 



Typy projektów (cd..): 

iii. nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy 
niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, 
aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod 
samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii; 

c. uzupełniająco do typu a i b: 
 i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

medycznego, 
 ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, 
dowożenie posiłków), 

 iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów 
faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, 
poradnictwo). 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9iv będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim 
dokonaniu analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań 
wewnątrz regionalnych. 

3. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

4. Projekt wynika ze strategii ZIT. 

5. Wsparcie dla rozwoju usług będzie zgodne z Komunikatem Komisji Europejskiej Usługi 
świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie KOM(2007)725. 

6. Zgodność z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020 

 



Grupa docelowa 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie w 
jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące 
obowiązki opiekuńcze;  
 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE):  34.594.341,00 €  

Typy projektów: 

1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o : 
     a)Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 
     b)Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 
     c)Program Aktywności Lokalnej i/lub, 
     d)inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej;  

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i 
edukacyjnej 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 

 a)programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

 b)programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

DZIAŁANIE 9.2 Włączenie społeczne  
Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz będą zakładały efektywność 
społeczno-zatrudnieniową.  

3. Zastosowanie mechanizmów zapewniających komplementarność wsparcia EFS i 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach PO PŻ. 

4. Projekt wynika ze strategii dotyczącej OSI/ORSG 

5. Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

6. Wsparcie w ramach PI realizowane jest we współpracy służb zatrudnienia i służb 
społecznych (publicznych niepublicznych) m.in. PAI. 

7. Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług 
podmiotów ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ. 

 



Grupa docelowa 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej 
grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez 
powiatowe urzędy pracy) 

•środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
w szczególności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   
(w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w 
tym osoby pełniące obowiązki opiekun osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 
 
Beneficjent 
 

•jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR) 

•podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) 



 Alokacja (UE): 5.017.278 ,00 €  

Typy projektów: 

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie 
oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano 
sądowy środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące: 

a. działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych młodzieży objętej sądowym 
środkiem wychowawczym lub poprawczym; 

b. działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej 
sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym; 

c. działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo 
edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym 
nie kwalifikującej się do wsparcia w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w 
PI 8ii POWER. 

 

DZIAŁANIE 9.2 Włączenie społeczne  
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem 
wychowawczym lub poprawczym 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz będą zakładały efektywność społeczno-
zatrudnieniową.  

3. Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

 

 



Grupa docelowa 

•osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) 

•osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z póżn. zm.) 

•otoczenie osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w takim zakresie w jakim jest to 
niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki 
opiekun osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 
Beneficjent 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 15.000.000,00 €  

Typy projektów: 

1. Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci  
i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a. opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w 
pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej; 

b. opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z 
niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością; 

c. opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad 
rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci; 

d. uzupełniająco działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie wiedzy na 
temat wad rozwojowych (słuchu, wzroku, mowy), konsekwencji 
niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii a także 
kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze 

 

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych  



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9iv będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim 
dokonaniu analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań 
wewnątrz regionalnych. 

3. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

4. Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFE i EFRR na lata 2014-2020. 

5. W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są 
mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym 
zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji 
EFSI w obszarze zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów 
zdrowotnych zostaną uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego oraz w dodatkowych opracowaniach ministra właściwego do 
spraw zdrowia (podręcznik dot. programów zdrowotnych). 



Grupa docelowa 

•dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie w 
jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące 
obowiązki opiekuńcze 

 
Beneficjent 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 41.447.030,00 €  

Typy projektów: 

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z 
niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności 
obejmujące: 
a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki  w tym: 
    i. dziennych domów pobytu, 
    ii. środowiskowych domów samopomocy, 
    iii. klubów samopomocy, 
    iv. mieszkań o charakterze wspieranym, 
    v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym: 
 i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
 ii. dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, 

pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  
 iii. nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne  formy 

niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy 
przy wykorzystaniu nowych technologii; 

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 



Typy projektów (cd..): 

  c. uzupełniająco do typu a i b: 
 i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, 
 ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób  

niesamodzielnych  (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania) 
 iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów 

faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, 
poradnictwo). 

2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej obejmujące: 
a. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - do 14 osób) oraz kandydatów 
do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;  

b. wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej; 
c. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych  

i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, 
asystentów rodziny, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia 

d. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad 
osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną … 



Typy projektów (cd.): 
3. Usługi w mieszkaniach o charakterze wspieranym obejmujące: 
    a. rozwój usług w mieszkaniach chronionych; 
    b. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w 

formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do  
    całkowitego usamodzielnienia; 
    c. rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych;  

4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych; 

5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu 
z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego 
wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w 
tym otoczenia) obejmujące: 
    a. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne;  
    b. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia  
        społecznego, ochrony praw lokatorów); 

c. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu 
nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).  

 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9iv będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim 
dokonaniu analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań 
regionalnych. 

3. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

4. Projekt wynika ze strategii dotyczącej OSI/ORSG – dot. usług opiekuńczych 

5. Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

6. Wsparcie dla rozwoju usług będzie zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Komunikatem Komisji 
Europejskiej Usługi świadczone w interesie ogólnym… KOM(2007)725. 

7. Wsparcie dla rozwoju usług odbywać się będzie zgodnie z założeniami europejskich 
zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej. 

 



Grupa docelowa 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie w 
jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące 
obowiązki opiekuńcze;  
 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 19 477 339,00 €  

Typy projektów: 

1. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w 
ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: 

a. Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych obejmujące: 
i. działania z zakresu animacji i inkubacji; 
ii.wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w 
sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w 
szczególności związanych ze sferą ekonomiczną, 

iii.wsparcie finansowe na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego; 
iv.wsparcie pomostowe w formie finansowej, 
v.wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności 

ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych; 

 

DZIAŁANIE 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 



Typy projektów (cd.): 

b. Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez: 
i. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji 

zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w 
szczególności w ramach procesów animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych, 

ii. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 
związanych ze sferą ekonomiczna, 

iii. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii 
społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym, 

iv. wsparcie finansowe na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach 
ekonomii społecznej w ramach procesu ich ekonomizacji Dotyczy podmiotów 
ekonomii społecznej, które nie są przedsiębiorstwem społecznym 

 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9v będą zgodne z Krajowym Programem 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, Kujawsko-Pomorskiem Programem na Rzecz Ekonomii 
Społecznej na lata 2013-2020. 

2. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących zatrudnienia. 

3. Decyzje dotyczące wyboru beneficjentów w ramach PI 9v będą podejmowane w oparciu 
o kryteria wyboru projektów wskazujące na wymagane ilościowe efekty działalności 
OWES w odniesieniu do wybranych kryteriów akredytacji OWES (wdrożonych w ramach 
PO KL 2007–2013) dla poszczególnych typów świadczonych usług (animacyjnych, 
inkubacyjnych, biznesowych). 

4. Preferowane będzie tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 
wykorzystujące doświadczenia wynikające z realizacji Projektu CERREC. 

 

 

 



Grupa docelowa 

•osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 

•podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

•podmioty ekonomii społecznej; 

•pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej  

•jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne; 

•pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych 

•instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. 
 
Beneficjent 
 

•Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego 



 Alokacja (UE): 1 207 000,00 €  

Typy projektów: 

1. Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie obejmujące: 

a. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie…; 

b. tworzenie regionalnych sieci PES (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów 
ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, 
klastry); 

c. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 
reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)…; 

d. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii 
działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…; 

e. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 
regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania 
stałej współpracy;  

f. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców 
produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży ich produktów i usług świadczonych na 
poziomie regionalnym…;   

DZIAŁANIE 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej  



Typy projektów (cd.): 

f. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 
szczególności z PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii 
społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania 
klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania 
zadań PES; 

g. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej 
i współpraca z OWES w tym zakresie;  

h. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o 
którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 
współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie;  

i. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 
programu rozwoju ekonomii społecznej; 

j. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz 
włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach 
związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz 
innowacji… 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9v będą zgodne z Krajowym Programem 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, Kujawsko-Pomorskiem Programem na Rzecz Ekonomii 
Społecznej na lata 2013-2020. 

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9v będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

 

 



Grupa docelowa 

•podmioty o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

•podmioty ekonomii społecznej; 

•pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej  

•jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne; 

•pracownicy i wolontariusze jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek 
organizacyjnych 

•instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. 

•ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) 

•pracownicy i wolontariusze OWES 

 
Beneficjent 
RCRS 



Kształcenie 
ogólne i 

zawodowe 

Edukacja 
dorosłych 





 Alokacja (UE): 2 500 000,00 €  

Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach 
wychowania przedszkolnego 

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego 

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty 

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych 
pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem 
uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących 
w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. 

 

 

DZIAŁANIE 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 
Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 



Uwarunkowania programowe: 

1. Wnioskodawca musi zapewnić, że utworzone w ramach projektu miejsca w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego będą funkcjonować 2 lata po zakończeniu realizacji 
projektu. 

2. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia przedszkoli stanowić mają wyłącznie 
uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu 
edukacyjnego. 

3. Wyposażenie/doposażenie przedszkoli będzie uzależnione od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

4. Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc edukacji przedszkolnej odpowiadać 
powinna faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej w regionie z uwzględnieniem prognoz demograficznych. 

5. Planowane działania w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
powinny obejmować w pierwszej kolejności wsparcie dotychczas funkcjonujących 
ośrodków wychowania przedszkolnego. 

 

 

 



Grupa docelowa 

•dzieci w wieku przedszkolnym 

•ośrodki wychowania przedszkolnego 

•nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczny ośrodków wychowania przedszkolnego W 
rozumieniu art. 14, ust. 1 (z uwzględnieniem  ust.1a oraz 1b) ustawy o systemie oświaty.  

 
 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 5 900 000,00 €  

Typy projektów: 
1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w 
zakresie: 

a. TIK;  
b. nauk matematyczno-przyrodniczych;  
c. języków obcych;  
d. postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez: 

a. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

b. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych 
w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 
konsultacji. 

DZIAŁANIE 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 



Typy projektów (cd.): 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w 
szczególności poprzez:  

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego 
opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, 
wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego.  
b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic 
szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym 
coaching rówieśniczy). 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 
kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych, m.in. poprzez: 

a) wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego; 
b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 
matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego 
wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.  

 



Typy projektów (cd.): 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
w zakresie: 

a. metod indywidualnej pracy z uczniem; 
b. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji; 
c. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie 

potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów; 
d. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych; 
e. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych.  



Uwarunkowania programowe: 

1. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół stanowić mają wyłącznie 
uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu 
edukacyjnego. 

2. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 
premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 

3. Projekty wynikają ze Strategii ZIT. 

4. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 
dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania.  

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie zgodne ze standardem wyposażenia 
określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

 



Grupa docelowa 

•Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne 

•Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe 

•Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne 

•Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe 

•Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  

•Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 
 
Beneficjent 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 5 838 012,00 €  

Typy projektów: 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
obejmujący w szczególności: 

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie 
podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy; 
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-
zawodowego, 
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz 
uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb 
pracodawców, w szczególności poprzez: 

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia, 
iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, 
iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 

ich szanse na rynku pracy, 

 

DZIAŁANIE 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 



Typy projektów (cd.): 
i. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku 

edukacji 
ii. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ; 

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, 
związanych z nauczanym zawodem; 
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych 
zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy; 
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już 
istniejących; 
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego; 
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
i) tworzenie klas patronackich w szkołach; 
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów 
obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 
zawodowego.  

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 
 



Uwarunkowania programowe: 

1. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i placówek kształcenia 
zawodowego nie stanowi odrębnego typu wsparcia. 

2. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 
premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 

3. Projekty wynikają ze Strategii ZIT. 

4. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 
dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będą uzależnione 
od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie zgodne ze 
standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 w obszarze edukacji. 

 

 

 



Grupa docelowa 

•Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne 

•Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe 

•Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne 

•Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe 

•Instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie praktyk lub staży u pracodawców 

•Nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego 

•Podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego 

 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 12 500 000,00 €  

Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach 
wychowania przedszkolnego 

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego 

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty 

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych 
pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym Realizacja dodatkowych zajęć jest 
działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania 
przedszkolnego. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji 
dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

 

DZIAŁANIE 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 



Uwarunkowania programowe: 

1. Wnioskodawca musi zapewnić, że utworzone w ramach projektu miejsca w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego będą funkcjonować 2 lata po zakończeniu realizacji 
projektu. 

2. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia przedszkoli stanowić mają wyłącznie 
uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu 
edukacyjnego. 

3. Wyposażenie/doposażenie przedszkoli będzie uzależnione od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

4. Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc edukacji przedszkolnej odpowiadać 
powinna faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej w regionie z uwzględnieniem prognoz demograficznych. 

5. Planowane działania w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
powinny obejmować w pierwszej kolejności wsparcie dotychczas funkcjonujących 
ośrodków wychowania przedszkolnego. 

6. Projekty wynikają ze strategii dotyczącej OSI/ORSG. 

 

 

 



DZIAŁANIE 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 

 Alokacja (UE): 23 574 725,00 €  

Typy projektów: 
1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w 
zakresie: 

a) TIK; nauk matematyczno-przyrodniczych; języków obcych; postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnym 
b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w 
ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 
konsultacji. 



Typy projektów (cd.): 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w 
szczególności poprzez:  

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej 
przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec 
którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego.  
b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic 
szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym 
coaching rówieśniczy). 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 
kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych, m.in. poprzez: 

a) wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego; 
b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 
matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego 
wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.  

 



Typy projektów (cd.): 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem; 
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji; 
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie 
potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów; 
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych; 
e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych.  



Uwarunkowania programowe: 

1. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół stanowić mają wyłącznie 
uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu 
edukacyjnego. 

2. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 
premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 

3. Projekty wynikają ze strategii dotyczącej OSI/ORSG 

4. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 
dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania.  

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie zgodne ze standardem wyposażenia określonym 
w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

 

 



DZIAŁANIE 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 

 Alokacja (UE): 34 673 566,00 €  

Typy projektów: 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
obejmujący w szczególności: 

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie 
podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy; 
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-
zawodowego, 
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb 
pracodawców, w szczególności poprzez: 

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

ii.organizowanie kursów przygotowawczych na studia, 
iii.udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, 
iv.wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich 

szanse na rynku pracy, 

 



Typy projektów (cd.): 
i. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku 

edukacji 
ii. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ; 

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, 
związanych z nauczanym zawodem; 
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych 
zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy; 
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już 
istniejących; 
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego; 
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
i) tworzenie klas patronackich w szkołach; 
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych 
zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 
szkolnictwa zawodowego.  

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 
 



Uwarunkowania programowe: 

1. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i placówek kształcenia 
zawodowego nie stanowi odrębnego typu wsparcia. 

2. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 
premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 

3. Projekty wynikają ze strategii dotyczącej OSI/ORSG 

4. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 
dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość 
inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będą uzależnione 
od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie zgodne ze 
standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 w obszarze edukacji. 

 

 

 



 Alokacja (UE): 5 000 000,00 €  

Typy projektów: 

1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, dla których 
niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę  
w rozwoju edukacyjnym 

Grupa docelowa: 

Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty szczególnie uzdolnieni w 
zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków 
obcych, spełniający kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone jako 
maksymalnie dwukrotność kwoty kryterium dochodowego wskazanego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r. poz. 823) 

 

 

DZIAŁANIE 10.3 Pomoc stypendialna 
Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych 



 Alokacja (UE): 2 000 000,00 €  

 

Typy projektów: 

1. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 
edukacyjnym, realizowana we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

Grupa docelowa: 

Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty szczególnie uzdolnieni w 
zakresie przedmiotów zawodowych, spełniający kryterium dochodowe (na jednego członka 
rodziny) określone jako maksymalnie dwukrotność kwoty kryterium dochodowego 
wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. 2012 r. poz. 823) 

DZIAŁANIE 10.3 Pomoc stypendialna 
Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych 



 Alokacja (UE): 19 093 236,00 €  

Typy projektów: 

1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków 
obcych, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników 
określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego) 

2. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, 
kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników kompetencji 
określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL). 

Uwarunkowania programowe: 

1. Kursy i szkolenia muszą zakończyć się obowiązkową formalną oceną oraz certyfikacją 
nabytych umiejętności. 

2. Działania zostaną skierowane wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych. 

 

DZIAŁANIE 10.4 Edukacja dorosłych  
Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych 



Grupa docelowa 

Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub 
uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, 
czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych i 
posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich 
kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. 

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 67 roku życia, bez względu na 
ich status na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowanie nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie TIK oraz języków 
obcych, o ile zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.  

 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



 Alokacja (UE): 20 000 000,00 €  
Typy projektów: 
1.  Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych 
zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym. 
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, 
podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez: 

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie; 
b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; 
c) pozostałe kursy wymienione w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 

3. Projekty grantowe. 

 W celu zapewnienia popytowego podejścia do edukacji osób dorosłych, realizacja drugiego typu projektów jest 
możliwa tylko przy zapewnieniu objęcia każdej osoby indywidualną diagnozą potrzeb i możliwości oraz przy 
zagwarantowaniu, że wsparcie będzie dostosowane (zarówno pod względem formy jak i treści) do wyników ww. 
diagnozy. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 z późn. zm.) 

DZIAŁANIE 10.4 Edukacja dorosłych  
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 



Grupa docelowa 

Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub 
uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, 
czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną  i posiadających największe potrzeby w 
dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 
roku życia.  

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 67 roku życia, bez względu na 
ich status na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowanie nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie TIK oraz języków 
obcych, o ile zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.  

 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



Aktywna 
integracja o 
charakterze 

środowiskowym 

Rozwój 
ekonomii 

społecznej 

Organizowanie 
społeczności 

lokalnej i 
animacji 

społecznej  

Wsparcie 
przygotowaw
cze i bieżąca 
działalność 



 

 



 Alokacja (UE): 36 254 560,00 € 

Typy projektów: 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym takich jak: 

a. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem 
rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 
coaching rówieśniczy), 

c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d. kluby pracy; 

e. aktywizacja społeczno-zawodowa.  

 

 

DZIAŁANIE 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 



Typy projektów (cd.): 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i 
animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a. usług wzajemościowych, samopomocowych, 

b. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. 

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w 
tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na 
rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. 

4. Wsparcie przygotowawcze i bieżące działalności związanej z realizacją strategii oraz 
działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. 
mieszkańców. 

5. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące 
LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS. 



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9vi będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w tym będą zakładały efektywność 
społeczno – zatrudnieniową.  

2. Zgodność projektu ze LSR. 

 



Grupa docelowa 

•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:  

-wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-
gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

-miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 

•otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w 
tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze 

 
Beneficjent 
 

•wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 



Poziom wojewódzki – obejmuje 
miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar 
powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT) 

Poziom regionalny i subregionalny – 
Obszar Strategicznej Interwencji  

dla miasta 
Włocławka/Grudziądza/Inowrocławia 

i obszaru powiązanego  
z nimi funkcjonalnie 

Poziom ponadlokalny – obejmuje 
swym zasięgiem obszar powiatów 

ziemskich. Poziom ten określany jest 
jako „Obszar Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego” 

Poziom lokalny – w ramach idei 
rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność (RLKS) 

 

 

 

Poziomy polityki 
terytorialnej 

166,8 mln 
euro 

166,3 mln 
euro 

77,5  
mln 
euro 

76 mln 
euro 





Mapowanie potrzeb w regionie 

-24 spotkania z włodarzami miast, gmin i powiatów z 
całego województwa  (25 marca – 9 kwietnia br.) 

 

- zidentyfikowaliśmy potrzeby, plany i oczekiwania 
lokalnych władz 

 

- skonfrontowaliśmy je z warunkami realizacji RPO 
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