
Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie

w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie

współfinansowane ze środków EFS



EFS

w latach 

2014-2020

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO
RPO

RPO

RPO

RPO

RPO PO 
WER

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO



68% EFS – RPO

• bezpośrednie 

wsparcie osób 

w celu poprawy ich 

sytuacji na rynku 

32% EFS – PO WER

• poprawa ram funkcjonowania 

poszczególnych polityk 

sektorowych

• interwencja w obszarach, dla 

których większą efektywność 

zapewni wsparcie z poziomu 

krajowego: 

� wsparcie osób młodych

� szkolnictwo wyższe

� innowacje 



Cel tematyczny 8

PO WER

• Poprawa sytuacji osób młodych (do 29 r. ż.) bez
pracy (staże, szkolenia, bony szkoleniowe
i zatrudnieniowe)

• Realizacja przedsięwzięć w zakresie zmian
o charakterze strukturalnym w obszarze rynku
pracy

RPO

• Bezpośrednie wsparcie dla osób znajduj ących si ę w szczególnie
trudnej sytuacji (osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne,
długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach) w celu poprawy
ich sytuacji na rynku pracy

• wsparcie zwrotne i bezzwrotne na rozpoczęcie działalności
gospodarczej

• zwiększenie dost ępności usług opieki nad dzie ćmi do lat 3

• realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

• opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych
na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy



Przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian (PI 8.9)

PO WER

System zapewnia jakości usług 
rozwojowych świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców i pracowników 
(Rejestr Usług Rozwojowych)

Wspieranie rozwi ązań w zakresie 
zarządzania strategicznego i 
planowania długofalowego  w 
przedsiębiorstwach (działania 
skierowane do menadżerów i kadry 
zarządzającej)

Wsparcie w zakresie wczesnego 
ostrzegania i szybkiego reagowania 
na zmiany gospodarcze (cykliczny 
monitoring i przekazywanie danych 
regionom)

RPO

• Bezpo średnie wsparcie 
rozwojowe  (doradztwo, 
szkolenia) skierowane do 
przedsiębiorstw sektora MŚP i 
pracowników oparte na 
podej ściu popytowym

• Wsparcie dla przedsi ębiorstw 
w trudnej sytuacji 
ekonomicznej wspomagaj ące 
proces zmiany , np. wsparcie 
outplacementowe dla 
zwalnianych pracowników



Priorytetowe obszary wsparcia w ramach PI  8.9

• Koncentracja wsparcia wył ącznie na sektorze M ŚP (wyłączenie
dużych przedsiębiorstw z zakresu interwencji EFS)

• System dystrybucji wsparcia oparty na podej ściu popytowym
oraz poł ączony z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych
(przedsiębiorca decyduje samodzielnie o wyborze konkretnej usługi
z RUR, finansowanie odbywa się na zasadach refundacji lub
w systemie bonowym)

• Koncentracja wsparcia na pracownikach o niskich
kwalifikacjach, pracownikach 50+ i firmach wysokiego wzro stu
(tj. firmach, które mają duży potencjał do generowania nowych
miejsc pracy w regionie)

• Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu możliwe wyłącznie
w odniesieniu do usług świadczonych przez te podmioty ,
z wyłączeniem bieżących kosztów funkcjonowania IOK



Aktywna integracja (PI 9.4)

PO WER

• bezpośrednie wsparcie dla społeczności
romskiej i więźniów

• wsparcie kadr pomocy i integracji
społecznej

• działania na rzecz stosowania w
praktyce Konwencji o prawach osób

niepełnosprawnych (monitoring,
identyfikacja barier, formułowanie
rekomendacji)

RPO

• bezpośrednie wsparcie dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem 

• poprawa dostępności usług aktywnej 

integracji społecznej (w tym pracy 

socjalnej), usług  zatrudnienia socjalnego 

(KIS, CIS), usług rehabilitacji społeczno-

zawodowej (ZAZ, WTZ)

• poprawa szans na zatrudnienie, 

zwiększenie samodzielności i aktywność, 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, 

materialnej (np. ubodzy pracujący)

• działania koordynacyjne 

i monitoringowe w regionie 



Usługi społeczne ogólnego interesu (PI 9.7)

RPO

• Poprawa dostępności do usług społecznych
ogólnego interesu zdefiniowanych w RPO
przez Instytucje Zarządzające

• Zakres i intensywność wsparcia dla usług na
podstawie diagnozy regionalnej
i strategicznych kierunków rozwojowych
regionu

• Katalog usług wskazany w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu

• Definicja wdrożeniowa w Wytycznych w

obszarze włączenia społecznego i zwalczana

ubóstwa w ramach PO współfinansowanych

z EFS 2014-2020

• Koncentracja wsparcia na procesie
deinstytucjonalizacji usług

PO WER

Ramy dla rozwoju usług społecznych
w 4 obszarach:

• Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej

• Usługi asystenckie i opiekuńcze dla
osób starszych o różnym stopniu
niesamodzielności

• Usługi asystenckie dla osób
niepełnosprawnych

• Różne formy mieszkań
o charakterze wspomaganym



Usługi społeczne ogólnego interesu (PI 9.7) – definicja operacyjna

• Definicja dotyczy wyłącznie zakresu interwencji EFS w PI 9.7, nie
jest to więc kompleksowa definicja uwzględniająca wszystkie usługi
społeczne

• Definicja ta nie obejmuje:

o usług edukacyjnych                     CT 10 Edukacja

o usług zatrudnieniowych                       CT 8 Zatrudnienie

o usług aktywnej integracji (w tym pracy socjalnej)                      PI 9.4

o usług opieki nad dziećmi 0-3 lata                       PI 8.8



Usługi społeczne ogólnego interesu (PI 9.7) – definicja operacyjna

• Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami o różnym stopniu niesamodzielności
(osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami), w tym usług opiekuńcze i
specjalistyczne opiekuńcze, których zakres i wymagania kwalifikacyjne dla kadr
określa ustawa o pomocy społecznej

• Usługi wsparcia rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ,w tym:

o praca z rodziną, w tym asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo
specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi (w tym usługi
opiekuńcze i specjalistyczne), pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa
rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub
„grupami samopomocowymi”

o pomoc w opiece i wychowaniu, w tym poprzez usługi placówek wsparcia
dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym oraz w formie pracy
podwórkowej

• Usługi związane z pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

• Usługi specjalistycznego poradnictwa (w szczególności prawnego, psychologicznego
i rodzinnego) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej



Usługi społeczne ogólnego interesu (PI 9.7) – definicja operacyjna

• Usługi w mieszkaniach chronionych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)
i innych formach mieszkań/domów o charakterze wspomaganym

• Usługi związane z interwencją kryzysową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

• Usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, o których mowa
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

• Inne usługi, wskazane przez IZ w RPO, które:

� są zorientowane na osobę lub rodzinę, służą zaspokajaniu podstawowych
potrzeb życiowych najsłabszych grup w społeczeństwie, ich
usamodzielnieniu i aktywizacji społecznej,

� stanowią odpowiedź na wyzwania demograficzne związane ze starzeniem
się polskiego społeczeństwa;

� umożliwiają osobom niezależne, samodzielnie życie w lokalnej społeczności;

� służą ochronie podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności;
przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji i tworzenia równych szans dla
wszystkich.



Ekonomia społeczna (PI 9.8)

PO WER

• zwrotne instrumenty finansowe dla 
PES – rozwój oferty pożyczkowej, 
wdrożenie  nowych instrumentów 
(m.in. poręczenia, social ventrue
capital)

• ponadregionalne sieci PES, 

• rozwijanie i tworzenie znaków 
jakości 

• edukacja PES z PSZ

RPO

• Tworzenie miejsc pracy w sektorze ES poprzez:

– wsparcie bezzwrotne (utworzenie + 

ekonomizacja)

– usługi OWES 

• Regionalne usługi wsparcia rozwoju ES:

– koordynowanie na poziomie regionalnym 

działań w regionie,

– dostęp usług OWES 

– dostęp do dotacji

– kooperacja, sieciowanie, klastry  na 

poziomie regionalnym



Kształcenie ogólne (PI 10.1)

RPO
� ograniczenie wsparcia dla kształcenia ogólnego 

poprzez koncentrację na obszarach istotnych dla 

rozwoju polskiej edukacji, obejmujących: 

• podnoszenie umiejętności interpersonalnych i 

społecznych uczniów, w tym kompetencji 

kluczowych, 

• korzystanie z nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (Cyfrowa 

szkoła), 

• wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, 

w celu podnoszenia jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych, 

• zapewnienie narzędzi diagnostyki 

psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnej 

pracy z uczniem

� tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających

PO WER
� Wsparcie systemu wspomagania pracy 

szkół, w tym stworzenie ,,szkół ćwiczeń” 

� Podniesienie jakości pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

� Tworzenie narzędzi edukacyjnych pod 
katem wyzwań wskazanych w UP (e-
podręczniki) 



Kształcenie osób dorosłych (PI 10.3)
RPO

�Bezpośrednie wsparcie dla 

indywidualnych odbiorców, w tym 

przedsiębiorców, pracowników i osób 

planujących z własnej inicjatywy 

podniesienie kwalifikacji zawodowych

�Rozwój kompetencji kluczowych i 

kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

�Wprowadzenie systemu dystrybucji 

środków opartego na podejściu 

popytowym

PO WER
� Wdrożenie i wsparcie funkcjonowania 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym 
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 
(włączenie do systemu 200 kwalifikacji 
nadawanych poza systemem oświaty i 
szkolnictwa wyższego)

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

� Rozwój nowych form wsparcia kształcenia 
osób dorosłych



Kształcenie zawodowe (PI 10.3 BIS)

RPO
�tworzenie w szkołach warunków

zbliżonych do rzeczywistego środowiska

pracy zawodowej

�doskonalenie umiejętności nauczycieli

zawodu we współpracy z uczelniami

i rynkiem pracy

�rozwój współpracy szkół i placówek

kształcenia i szkolenia zawodowego z ich

otoczeniem, w tym realizacja staży

i praktyk zawodowych

�zapewnienie dostępu do odpowiedniej

informacji edukacyjno-zawodowej oraz

przygotowanie uczniów do prawidłowego

funkcjonowania w środowisku rynku pracy

PO WER

� Stworzenie mechanizmów współpracy
na rzecz dostosowania kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy

� Przygotowanie rozwiązań w zakresie
angażowania pracodawców w organizacje
praktycznej nauki zawodu

� Wypracowanie modelowych rozwiązań
w zakresie współpracy szkół zawodowych
z wyższymi

� Stworzenie systemu monitorowania
losów absolwentów szkół zawodowych



Dziękuję za uwagę

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


