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Obszary wsparcia (1)
EDUKACJA – 178 mln euro

• poprawa jakości edukacji przedszkolnej > wzrost liczby miejsc w
przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej
kadry;
• rozwój szkolnictwa zawodowego > współpraca szkół z otoczeniem
społeczno-gospodarczym (staże i praktyki oraz działania służące
dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców)
• rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowanej na
rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków
obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności.

Obszary wsparcia (2)
SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO - 125 mln euro

• wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym >
zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacji społecznej i
zawodowej
• szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
• rozwój usług społecznych > usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla
osób bezdomnych
• rozwój sektora ekonomii społecznej

Obszary wsparcia (3)
PAKIET TERYTORIALNY – 500 mln euro

• innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna.
• realizacja polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego
regionu (ZIT, OSI) oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie
najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na
obszarach powiatowych (ORS-G).
• wykorzystanie nowego instrumentu oddolnego jakim jest rozwój
lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Realizowane przez LGD
poprzez Lokalne Strategie Rozwoju.

Osie priorytetowe RPO WK-P
Oś 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu - 430 mln euro
Oś 2. Cyfrowy region – 50 milionów euro

Oś 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie - 282 mln euro
Oś 4. Region przyjazny środowisku – 118 mln euro
Oś 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu – 206 mln euro

Oś 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – 241 mln euro
Oś 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – 40 mln euro

Osie priorytetowe RPO WK-P
europejski fundusz społeczny
Oś 8. Aktywni na rynku pracy – 183 mln euro
• wspieranie powrotu na rynek pracy (w tym osób po urlopach macierzyńskich i
wychowawczych; poprawa warunków życia i pracy osób w wieku 50+., zwiększenie ich
szans na znalezienie zatrudnienia; wsparcie zwalnianych pracowników, wsparcie właścicieli
firm oraz do kadr zarządzających przedsiębiorstw, które zmieniają profil działalności.

Oś 9. Solidarne społeczeństwo – 124 mln euro
• działania prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i grup
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem; rozwój ekonomii społecznej; programy
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych; wzrost dostępu do usług opiekuńczych dla
osób starszych i niepełnosprawnych.

Osie priorytetowe RPO WK-P
europejski fundusz społeczny
Oś 10. Innowacyjna edukacja – 131 mln euro
• edukacja na wszystkich etapach - od szkół podstawowych, przez gimnazjalne, po
ponadgimnazjalne; wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rozwój
szkolnictwa zawodowego, a zwłaszcza współpraca z firmami (organizacja staży i
praktyk zawodowych).

Oś 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – 36 mln euro
• wsparcie działań o charakterze środowiskowym – takich jak tworzenie klubów:
samopomocy, młodzieżowych i pracy oraz świetlic środowiskowych. Muszą one
wynikać z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Oś 12. Pomoc techniczna - prawie 60 mln euro

Udział III sektora w realizacji RPO:


w monitorowaniu i wdrażaniu funduszy UE



Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020

• Grupy robocze ds.:
•
•
•
•
•
•
•

Kryteriów wyboru projektów
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Badań i innowacji
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zrównoważonego rozwoju
Koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność



Grupa robocza ds. EFS



Działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji /*przykłady/ www.facebook.com/KPFOP



Grupa FB Komitet Monitorujący RPO Kujawsko-Pomorskie (Grupa NGOsowa)

Harmonogram naboru wniosków 2016
Oś 8.
poddziałanie 8.2.1 - wsparcie osób bez zatrudnienia
poddziałanie 8.4.1 - zatrudnienie osób pełniących funkcje opiekuńcze
Oś 9.
poddziałanie 9.2.1 - aktywne włączenie społeczne (4 schematy)
Oś 10.
poddziałanie 10.2.2 - kształcenie ogólne
poddziałanie 10.2.3 - kształcenie zawodowe

Przydatne adresy internetowe
• www.mojregion.eu
• https://gwd.kujawsko-pomorskie.pl

Znajdź punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny FE w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (56) 621 84 09; (56) 621 83 41; (56) 621 82 68;
(56) 621 84 86; (56) 621 82 67; 56 62 18 598; 797 304 122
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

POWER wśród programów operacyjnych
1) Europejska Współpraca Terytorialna
2) Infrastruktura i Środowisko
3) Inteligentny Rozwój
4) Polska Cyfrowa
5) Polska Wschodnia
6) Pomoc Techniczna
• oraz
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Obszary wsparcia POWER
Osoby młode na
rynku pracy

Poprawa
efektywności
wybranych polityk
publicznych

Rozwój
współpracy
ponadnarodowej

Rozwój
szkolnictwa
wyższego

Realizacja
programów
mobilności
ponadnarodowej

Innowacje
społeczne

Wsparcie dla
obszaru zdrowia

Obszary wsparcia (1)
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

o wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia (bez pracy, w tym w szczególności
osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) poprzez m.in. pomoc

w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże,
praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i
geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Obszary wsparcia (2)
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH POLITYK PUBLICZNYCH

o działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników,
modernizacja

instytucji

rynku

pracy,

poprawa

jakości

działań

skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii
społecznej, podnoszenie jakości systemu oświaty i rozwój edukacji,
usprawnienie

procesu

stanowienia

prawa

i

działania

sprawiedliwości, podnoszenie jakości usług administracyjnych.

wymiaru

Obszary wsparcia (3)
ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

• zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku

pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich,
zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości
dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem.

Obszary wsparcia (4 - 5)
INNOWACJE SPOŁECZNE

• dotyczące wszystkich obszarów wsparcia EFS (np. wypracowanie i przetestowanie
nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy,
integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji

administracji publicznej).
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

• współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (np. wypracowywanie
nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem
stosowane są przez inne państwa).

Obszary wsparcia (6 - 7)
REALIZACJA PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

• w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich
osób (np. projekty komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji
zawodowej osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub skierowane do

osób zaangażowanych w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych).
WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA

• min. programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności i
jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Finansowanie POWER
• Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków
specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu
państwa.
• Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w
tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Podział środków na osie priorytetowe:
Oś I. Osoby młode na rynku pracy - 2 035 mln euro;
Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 878 mln euro;
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - 1 253 mln euro;
Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - 711 mln euro;

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia - 357 mln euro;

Oś VI. Pomoc techniczna - 195 mln euro.

System realizacji POWER
• Instytucja Zarządzająca
• Ministerstwo Rozwoju
• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

• Instytucje Pośredniczące
• Oś I. MRPiPS + WUPy
• Oś II. MRPiPS, MSWiA, KPRM, MS, MEN, PARP,
• Oś III. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Oś IV. Centrum Projektów Europejskich
• Oś V. Ministerstwo Zdrowia

Harmonogram naborów wniosków na 2016
• Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie
konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok
(wersja 4 z 31.05.2016 r.)
• Nabory wniosków: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji,
 Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa

Przydatne adresy internetowe
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl
• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/centralnypunkt-informacyjny-funduszy-europejskich/
• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborowwnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogramnaborow-wnioskow-w-programie-wiedza-edukacja-rozwoj/
• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/17361/SZOOPPOWER24032016.pdf
• www.power.gov.pl
• http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/
• https://www.sowa.efs.gov.pl
• https://www.sowa.efs.gov.pl/Nabory-Publiczne/Lista-Naborow

