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Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw 

 

 

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw 

oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji 

działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne 

wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. 

2. Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach 

pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

 

Typy projektów 

1. Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb 

rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - 

o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.: 

a) Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia: 

 na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw 

 na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach 

łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji; 

b) Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP: 

 na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw 

 na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach 

łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji; 

c) Przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych 

do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz monitoring i 

doradztwo w zakresie ich wdrożenia: 

 na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, w tym poprzez wskazanie możliwości i 

zasad wykorzystania podmiotowych systemów finansowania dla dalszego rozwoju 

przedsiębiorstwa oraz informowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 

podmiotowych systemów finansowania w regionach o zdiagnozowanym popycie 

przedsiębiorstw (*aktywne wsparcie systemu popytowego – funkcja rzecznika 
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,,konsumentów", przekazywanie informacji dotyczących preferencji podmiotowych 

czy wielkości alokacji itp.) 

 na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach 

łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, w tym: 

o identyfikacja minimalnych parametrów usług rozwojowych adekwatnych do 

potrzeb danej grupy przedsiębiorstw i popytu przez nich zgłoszonego (w tym 

identyfikacja celów, zakres tematyczny, optymalne formy realizacji, czas 

niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów) 

o identyfikacja potencjalnych dostawców usług rozwojowych (w RUR lub poza 

RUR, jeżeli usługa o odpowiednich parametrach nie została wprowadzona do 

RUR) oraz przekazywanie potencjalnym dostawcom informacji o 

zdiagnozowanym popycie; 

d) Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i - o ile 

dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych; 

e) Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub 

barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i 

podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia 

(mainstreaming potrzeb rozwojowych). 

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

a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych 

b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych (działanie 

realizowane w wiązce projektowej z PI 11i - działania skierowane do przedstawicieli 

administracji publicznej) 

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

a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego 

b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno 

– prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i - 

działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej) 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu 1: partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

W odniesieniu do typu projektu 2 i 3: 

 podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjności przedsiębiorców, 

 podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 
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 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, 

 przedsiębiorcy. 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zawodowego osób niepełnosprawnych 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

2. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

Typy projektów 

1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w 

zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań. 

2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw 

osób z niepełnosprawnościami. 

3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich 

komplementarności i spójności. 

4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk 

publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
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5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku 

pracy osób niepełnosprawnych: 

a. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu 

przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, 

b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie 

zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową, 

c. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie 

działalności gospodarczej. 

6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty 

publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz 

wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 

7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla 

zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do których ze względu na 

niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty wsparcia. 

8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjno prawnych dla członków zespołów ds. 

orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po dokonaniu zmian w systemie orzekania o 

niepełnosprawności) oraz kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej. 

9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia 

osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. 

10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich 

świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez 

osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do 

świadczenia tych usług. 

 

Typ beneficjenta 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej31 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej32 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym 
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 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Tryb konkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

Typy projektów 

1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności 

romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i 

integrację ze społecznością większościową. 

2. Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz 

funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także rozwój 

współpracy i partnerstwa w zakresie promocji zatrudniania tych osób. 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu 1: 
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 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej34 

 samorząd gospodarczy i zawodowy  

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy 

W odniesieniu do typu projektu 2: 

 Centralny Zarząd Służby Więziennej 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy (projekt grantowy zgodnie z art. 35 ustawy o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020): w odniesieniu 

do typu projektu 1 

Pozakonkursowy: w odniesieniu do typu projektu 2 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
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2. Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu 

niesamodzielności. 

3. Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych. 

 

Typy projektów 

1. Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych 

oraz raportem końcowym wraz z rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie 

szkoleniowym władz samorządowych. 

2. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy 

zastępczej. 

3. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie 

z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób 

starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem 

świadczenia tych usług przez osoby 50+. 

5. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych świadczonych na 

rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania (w 

powiązaniu z wypracowanymi standardami). 

6. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki 

wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

7. Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania 

tych rozwiązań. 

 

Typ beneficjenta 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 
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 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów 

finansowych. 

2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Typy projektów 

1. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, w 

tym m.in.: 

a. rozszerzenie oferty pożyczkowej, 

b. realizacja nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES. 

2. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania 

prawa zamówień publicznych.  
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3. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, 

seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w 

funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku 

komercyjnym. 

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

samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej 

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

a. Wypracowanie koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i 

wdrożenie stworzonego narzędzia. 

b. Opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na 

poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie. 

c. Sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajową 

Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grup Działania itp. 

d. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie 

spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym 

zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych. 

e. Usprawnienie mechanizmów współpracy w zakresie zarządzania politykami publicznymi 

w obszarze ekonomii społecznej (KKRES). 

f. Wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

6. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie 

przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7. Działania na rzecz podnoszenia jakości usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym: 

a. Ocena i rozwój istniejącego sytemu akredytacji i wprowadzenie jego modyfikacji na 

podstawie wniosków z oceny. 

b. Realizacja procesu akredytacji w podmiotach wnioskujących o akredytację m.in. poprzez 

pokrycie kosztów audytów. 

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

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

b. Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem społecznym. 
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Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu 1: Bank Gospodarstwa Krajowego, W odniesieniu do typu 

projektu 5 a, e, f, 7: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W odniesieniu do typu projektu 5 b i 

7: na obecnym etapie nie ustalono 

W odniesieniu do typów projektu 2, 3, 4, 5 c, d, 6, 8: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu Terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej37 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

 związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 przedsiębiorcy 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna Wartość projektu: 50 tys. PLN 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Pozakonkursowy: w odniesieniu do typu projektu 1, 5 a, e, f 

Konkursowy: w odniesieniu do typów projektów: 2, 3, 4, 5 c-d, 6,8 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
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Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematycznoprzyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia 

2. Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i 

zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków 

obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 

Typy projektów 

1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów 

prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz 

metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły). 

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: 

a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach 

szkół ćwiczeń, 

b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

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

d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-

przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia. 

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem 

kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 

matematycznoprzyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych 

postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod 

zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 
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4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i ucznia młodszego.  

5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie 

problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego. 

6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu 

edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

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

istniejącym epodręcznikom. 

8. Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych 

oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej; 

Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych; Systemem Ewaluacji Oświaty/nadzór 

pedagogiczny; Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych). 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu 8 (pozakonkursowy): 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej W odniesieniu do typów projektu 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 Instytut Badań Edukacyjnych 

 Centrum Informatyczne Edukacji 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy 
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 pracodawcy 

 placówki doskonalenia nauczycieli 

 szkoły wyższe 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy: w odniesieniu do typów operacji 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 

Konkursowy i Pozakonkursowy: w odniesieniu do typu operacji nr 8 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

 

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach 

gospodarki 

 

Typy projektów 

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

rad ds. kompetencji poprzez: 

a. powołanie i funkcjonowanie Rady Programowej ds. kompetencji, do zadań której należeć 

będzie m.in.: 

 koordynacja i monitorowanie pracy sektorowych rad ds. kompetencji 

 prowadzenie działań na rzecz wprowadzania zmian legislacyjnych w obszarze nauki, 

edukacji i innej edukacji nieformalnej i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, w 

tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich 

kwalifikacjach) 
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 zapewnienie szerokiego dostępu do wyników monitoringu rynku pracy 

b. powołanie i funkcjonowanie 15 sektorowych rad ds. kompetencji, do zadań których 

należeć będzie m.in.: 

 rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej 

dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na 

poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. 

pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach) 

 współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie 

zintegrowania edukacji i pracodawców 

 określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich 

kwalifikacjach oraz zlecenia ww. badań 

 identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji 

 przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji 

edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych 

urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z 

zakresu pośrednictwa pracy i 

 poradnictwa zawodowego, 

 przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze 

kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb 

rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze. 

2. Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na 

kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w zakresie 

potrzeb zgłaszanych przez sektorowe rady ds. kompetencji, a także analiza zapotrzebowania na 

kompetencje wbranżach zaliczanych do grona inteligentnych specjalizacji. 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu nr 1a i 2: 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

W odniesieniu do typu projektu nr 1b: 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 przedsiębiorcy 
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Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Pozakonkursowy – w odniesieniu do typu projektu 1a,2 

Konkursowy – w odniesieniu do typu projektu 1b 

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

 

Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego do 

zintegrowanego systemu kwalifikacji. 

 

Typy projektów 

1. Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na celu 

włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, 

poprzez realizację następujących działań: 

a. przygotowanie podmiotów ustanawiających kwalifikacje (ministrów) do wdrożenia 

systemowych rozwiązań (w tym prowadzenie prac w ramach grup eksperckich, 

opracowanie podręczników, materiałów informacyjnych, organizowanie seminariów, 

warsztatów, prace nad terminologią ZSK). Monitoring i ewaluacja oraz wypracowywanie 

rekomendacji dotyczących spójności stosowanych rozwiązań, b. przygotowanie instytucji 

certyfikujących i walidujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania 

kwalifikacji, zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wsparcie 

tego wdrożenia, w tym poprzez przygotowywanie projektów konkursowych (m.in. 

tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości, analizy pod 

kątem ich funkcjonowania i rozwoju, stworzenie bazy dobrych praktyk rozwiązań w 

zakresie funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości). 

Wypracowywanie i wdrożenie katalogu metod weryfikacji efektów uczenia się,  
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b. przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji 

osób ubiegających się o kwalifikacje, w tym metod rozpoznawania kompetencji nabytych 

poza zorganizowanymi formami uczenia się (recognition of prior learning - RPL), 

stworzenie bazy dobrych praktyk oraz przygotowanie kadry specjalistów w tym zakresie 

dla instytucji certyfikujących i walidujących funkcjonujących w ramach ZSK oraz 

instytucji szkoleniowych i instytucji rynku pracy, 

c. przygotowanie instytucji zewnętrznego zapewniania jakości do przeprowadzania ewaluacji 

zewnętrznych (m.in.: opracowanie przykładowych metod i narzędzi ewaluacji 

wykorzystywanych w zewnętrznym i wewnętrznym systemie zapewniania jakości, w tym 

opracowanie "modelowej" procedury ewaluacji zewnętrznej do wdrożenia przez instytucje 

zewnętrznego zapewniania jakości, opracowanie podręczników i informatorów, 

monitoring przeprowadzanych ewaluacji, 

d. koordynacja prac nad opracowaniem opisów 200 kwalifikacji nadawanych poza systemami 

oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnych ze standardem ZSK (przygotowanie i wsparcie 

podmiotów zgłaszających kwalifikacje m. in. w zakresie opisywania kwalifikacji, 

propozycji przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, analizy aktualności, 

adekwatności i realności, w tym przygotowania projektów konkursowych na opracowanie 

kwalifikacji zgodnych z założeniami ZSK. Wybór kwalifikacji do wpisania będzie 

uwzględniał opinie rady ds. kompetencji (tam, gdzie zostaną utworzone), 

e. opracowywanie powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji w 

16 sektorach, z uwzględnieniem opinii oraz oczekiwań sektorowych rad ds. kompetencji 

(tam, gdzie zostały utworzone), 

f. monitorowanie i ewaluacja rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (zbieranie 

danych, analizy, przygotowywanie rekomendacji doskonalenia i podnoszenia jego 

efektywności na poziomie systemowym) oraz monitoring rozwiązań zagranicznych (w 

tym: analiza rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych w krajach europejskich, analiza 

zaleceń i inicjatyw europejskich: ERK, walidacja, ECVET, EQAVET, ESCO, itp.), h. 

upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szczególności wśród osób 

uczących się (w tym wśród osób o niskich kwalifikacjach), pracodawców, doradców 

edukacyjno- zawodowych i zawodowych, oraz instytucji (szkoły, firmy szkoleniowe, 

instytucje rynku pracy, itd.) 

 

Typ beneficjenta 

Dla typów operacji nr 1 (pozakonkursowy): 

 podmiot wskazany w adekwatnej ustawie 

Dla typów operacji nr 1 (konkursowy): 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
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 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy lub pracodawcy 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy i pozakonkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

 

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 

2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

 

Typy projektów 

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

a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych 

c. opracowanie przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych 
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d. opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części teoretycznej 

kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy 

z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz  aktywności 

edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji 

kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w 

szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. 

3. Wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji 

doradztwa edukacyjno zawodowego w systemie oświaty, w tym: 

a. opracowanie standardów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniających 

potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w 

różnych typach szkół i placówek, we współpracy z kluczowymi interesariuszami, tj. 

przedstawicielami szkół i placówek, organów prowadzących, pracodawców i związków 

zawodowych, instytucji rynku pracy (określenie rekomendowanej tematyki zajęć 

edukacyjnych, proponowanych narzędzi i metod pracy, oczekiwanych efektów usług 

doradczych) 

b. przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 

wewnątrzszkolnych systemów doradztwa, z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób 

mających wpływ na efektywność doradztwa w szkole 

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań, w tym: 

a. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku 

kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i 

wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami 

zatrudnienia, 

a. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym elearningowych dla doradców 

edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi 

związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania 

kwalifikacjach), 

b. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, 

c. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań 

organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji 

5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla 

wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, 

statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat 
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pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez 

uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu). 

 

Typ beneficjenta 

Dla typów operacji nr 1,2,4,5: 

 Ministerstwo Gospodarki 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 Instytut Badań Edukacyjnych 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy lub pracodawcy 

 placówki doskonalenia nauczycieli 

 szkoły wyższe 

Dla typu operacji nr 3: na obecnym etapie nie ustalono 

Dla typów operacji nr 4, 5 (pozakonkursowy): 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy: w odniesieniu do typu operacji nr 1, 2, 

Konkursowy i pozakonkursowy: w odniesieniu do typu operacji nr 4, 5 
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Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego 

programowania. 

2. Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających 

proces kształcenia zawodowego. 

3. Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, 

zasadnicze szkoły zawodowe). 

4. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów 

absolwentów szkół zawodowych. 

 

Typy projektów 

1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych 

na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: 

a. utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia 

zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, 

organizacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi dla 25 grup zawodów, w 

ramach których, z udziałem przedstawicieli rad sektorowych, zostaną podjęte m.in. 

następujące działania: 

o pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania na zawody 

i kwalifikacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji, w 

oparciu o które powinno być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych), 

o wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa 

zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich 

absolwentów), 

o dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod kątem 

uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów 
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szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie wytycznych do zmian w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego; 

b. przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych 

kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod 

względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji, w tym: 

o modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we współpracy z 

partnerami społecznymi, w tym pracodawcami, 

o modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów 

i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach programowych wprowadzone 

we współpracy z pracodawcami, 

o monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

2. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami, w tym: 

a. przygotowanie zadań egzaminacyjnych do nowych i zmodernizowanych zawodów 

szkolnictwa zawodowego, zgodnie z wytycznymi pracodawców 

b. szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i 

przeprowadzenia egzaminów 

3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 

nauki zawodu, w tym: 

a. opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne 

w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych, 

b. opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na 

poziomie kwalifikacji technika, 

c. wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia 

zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego, 

d. ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

4. Stworzenie i upowszechnienie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w 

specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty 

prowadzącymi kształcenie zawodowe 

5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół 

zawodowych z wyższymi, w tym: 

a. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę 

szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, 

b. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy 

dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 27.03.2015. 

 

24 

c. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia 

zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, 

d. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 

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

7.Monitorowanie losów absolwentów, obejmujące: 

a. opracowanie systemowych narzędzi dla monitorowania losów zawodowych absolwentów 

szkół na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w tym: 

o narzędzi do badań ilościowych losów absolwentów pozwalających na 

reprezentatywne wnioski dotyczące losów zawodowych absolwentów; 

o systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów w oparciu o dane 

administracyjne (w tym rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych 

pozwalających na wdrożenie takiego monitoringu); 

o opracowanie narzędzi do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów szkół 

w postaci: kwestionariusza on-line, programu raportującego wraz z narzędziami 

wsparcia (podręcznik, kurs online). 

b. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych 

absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, 

obejmujących: 

o badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół 

zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczącego 

możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów 

szkół zawodowych; 

o badania ilościowego o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w 

ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywnego na 

poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów 

ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy 

o badania ilościowego: ankiety audytoryjnej, której celem jest stworzenie możliwości 

wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) 

do monitorowania sytuacji na rynku pracy. 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu operacji nr 2 (pozakonkursowy): 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

W odniesieniu do typu operacji nr 4: 

 Ministerstwo Gospodarki W odniesieniu do typów projektu 1, 3, 5 , 6, 7: 
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 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 Instytut Badań Edukacyjnych 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 jednostki badawczo-rozwojowe 

 przedsiębiorcy lub pracodawcy 

 placówki doskonalenia nauczycieli 

 szkoły wyższe 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Pozakonkursowy – dla typów operacji nr 4 

Konkursowy – dla typów operacji nr 1, 3, 5, 6, 7 

Konkursowy i pozakonkursowy – dla typów operacji nr 2 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. 

2. Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. 

 

Typy projektów 

1) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach 

powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli 

zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług 

informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta 

2) Wprowadzenie modelu zarządzania finansami jednostek organizacyjnych prokuratury opartego 

o budżetowanie procesów i rezultatów 

3) Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia 

prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego 

4) Opracowanie standardów pracy kadry administracyjnej prokuratury – system oceny okresowej 

oraz opisu i wartościowania stanowisk 

5) Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i 

prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych 

6) Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i kadrami, zarządzania 

usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym 

7) Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym 

8) Wdrożenie standardów i procedur biur podawczych w jednostkach organizacyjnych 

prokuratury 

9) Utworzenie i rozwój Biur Obsługi Interesanta w sądach  

10) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników 

zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji 

w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania 

przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa 

upadłościowego 

11) Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych 

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

Centrów 
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13) Utworzenie i wsparcie funkcjonowania platformy cyfrowej ds. alternatywnego rozwiązywania 

sporów konsumenckich 

14) Uruchomienie i wsparcie funkcjonowania punktu kontaktowego ds. alternatywnego 

rozwiązywania sporów konsumenckich 

15) Szkolenia dla uczestników systemu alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich z 

zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji prawnych dotyczących ADR, 

obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typów operacji 1, 5, 9, 10, 12: 

 sądy powszechne 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

W zakresie typów operacji 2, 3, 4, 8: 

 Prokuratura Generalna 

 W zakresie typów operacji 6, 11: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

W zakresie typu operacji 7: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

W zakresie typów operacji 13 oraz 14: 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

W zakresie typu operacji 15: 
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 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy w odniesieniu do typów operacji 1,5, 9-10, 12 

Pozakonkursowy w odniesieniu do typów operacji 2-4,6,8, 11, 13-14 

Konkursowy/pozakonkursowy w odniesieniu do typów operacji 7 oraz 15 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

 

 

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych 

dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Typy projektów 

1) Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych przez 

samorząd terytorialny w obszarach dotyczących m.in: 

a) podatków i opłat lokalnych; 

b) zarządzania nieruchomościami; 
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c) drogownictwa i transportu; 

d) ochrony środowiska; 

e) inwestycji i budownictwa, 

f) geodezji i kartografii, a także stworzenie repozytorium dobrych praktyk zarządzania 

usługami publicznymi w JST podlegających monitorowaniu w ramach systemu, promocja 

najlepszych rozwiązań 

2) Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne 

możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych 

w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup 

wymiany doświadczeń 

3) Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania 

usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: 

a) podatki i opłaty lokalne: 

 elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu 

terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o 

sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; 

 doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania 

narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa 

 wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi 

przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, 

zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej  

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami 

użytkowanymi: 

 wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz 

informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych 

pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania 

satysfakcją; 

 doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania 

samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, 

obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; 

 wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania 

zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów 

najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości 

oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości 

c) obsługa inwestora: 
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 opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z 

inwestorem; 

 doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych 

oraz obsługi inwestora; 

 budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji 

otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia; 

 elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o 

ofercie inwestycyjnej; 

 działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania 

rozwojem gospodarczym w JST 

4) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji skarbowej (w szczególności 

w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez 

cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie przez kompetencje) 

5) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji 

skarbowej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu problematyki 

prawnej i proceduralnej 

6) Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej (w 

szczególności w obszarze zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, 

zarządzania przez cele, komunikowania się, benchmarkingu narzędzi zarządczych, zarządzanie 

przez kompetencje) 

7) Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji 

publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej i proceduralnej 

8) Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla zamawiających (w tym audytorów wewnętrznych) 

oraz instytucji kontrolnych w zakresie wybranych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych, w tym: stosowania narzędzi elektronicznych, pozacenowych kryteriów oceny ofert, 

klauzul premiujących produkty i usługi innowacyjne, społecznie odpowiedzialnych zamówień, 

zielonych zamówień publicznych, trybów niekonkurencyjnych, zagrożeń korupcyjnych itd. 

9) Organizacja konferencji, seminariów, spotkań dla przedstawicieli zamawiających i instytucji 

kontroli umożliwiających wymianę wiedzy, doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, dyskusję 

w zakresie wybranych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych 

10) Przygotowanie narzędzia do analizy danych dotyczących funkcjonowania rynku zamówień 

publicznych oraz opracowanie publikacji podejmujących ważne zagadnienia dotyczące systemu 

zamówień publicznych w Polsce i innych krajach; rozszerzone badanie poziomu zrównoważonych 

zamówień publicznych 

11) Przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

a) repozytorium wiedzy w zakresie zamówień publicznych obejmującego: przykłady dobrych 

praktyk, wzory dokumentów, przykładowe zapisy specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne lub zamówienia zastrzeżone, 

przykłady wyników kontroli, interpretacje przepisów, rekomendacje, wytyczne, itd.; 

b) bazy orzeczeń dotyczących zamówień publicznych zawierającej orzecznictwo Krajowej 

Izby Odwoławczej, sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej oraz rozbudowa tej bazy wraz z utrzymaniem jej funkcjonowania; 

c) elektronicznego narzędzia, które zamawiający będą mogli wykorzystać w procesie 

planowania zamówień publicznych wraz z jego modyfikacją i utrzymaniem 

funkcjonowania; 

d) materiałów popularyzujących rozwiązania z zakresu zrównoważonych zamówień 

publicznych wynikające z nowych dyrektyw unijnych, zawierające przykłady ich 

skutecznego zastosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

12) Przeprowadzenie analizy możliwości oraz korzyści/ zagrożeń z wdrażania największych 

postępowań dotyczących zamówień publicznych wraz z przygotowaniem rekomendacji w tym 

zakresie, a także przygotowanie dwóch przewodników (jeden dotyczący zagadnień 

antykorupcyjnych w zamówieniach publicznych, drugi odnoszący się do kwestii konfliktu 

interesów w zamówieniach publicznych) wraz z ich upowszechnieniem podczas konferencji 

13) Zorganizowanie szkoleń, warsztatów dla pracowników administracji publicznej w kraju m.in. 

na temat przygotowywania i realizacji projektów PPP, oceny ryzyka w projektach PPP, itp. 

14) Zorganizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów dla pracowników administracji publicznej 

za granicą w celu poznania doświadczeń innych państw w zakresie wspierania rozwoju PPP 

15) Stworzenie standardów procedur i materiałów informacyjnych obejmujących m.in.: wzory 

umów PPP, wytyczne dotyczące przygotowywania projektów PPP, przygotowywania ofert, 

przykłady efektywnego przygotowania i realizacji projektów PPP (najlepsze praktyki) 

16) Promocja wiedzy na temat PPP m.in. poprzez uczestnictwo w wydarzeniach gospodarczych w 

kraju i za granicą, działania promocyjne, w tym prowadzenie strony PPP 

17) Przygotowanie analiz dotyczących ogłoszonych projektów i podpisanych umów, (dotyczących 

m. in. liczby projektów PPP, ich wartości, sektorów, w których PPP jest realizowane), modelów 

finansowania projektów, barier w rozwoju PPP oraz określenie sektorów, w których PPP mogłoby 

zostać zastosowane 

18) Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa konkurencji dla pracowników 

administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej) zajmujących się przeprowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

19) Opracowanie i uruchomienie platformy elearningowej ułatwiającej dostęp do wiedzy na temat 

istoty zmów przetargowych oraz sposobów ich wykrywania w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego 
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Typ beneficjenta 

W zakresie typu operacji 1: 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

W zakresie typów operacji 2: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

W zakresie typów operacji 3: 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

W zakresie typów operacji 4 oraz 5: 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 Izby skarbowe 

 urzędy skarbowe 

 urzędy kontroli skarbowej 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 
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W zakresie typów operacji 6 oraz 7: 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa 

 inspektoraty weterynaryjne 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER 

 przedsiębiorcy 

 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

W zakresie typów operacji 8-12: 

 Urząd Zamówień Publicznych 

W zakresie typów operacji 13 – 17: 

 Ministerstwo Gospodarki 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

W zakresie typów operacji 18 oraz 19: 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy w odniesieniu do typów operacji 1,5, 9-10, 12 

Pozakonkursowy w odniesieniu do typów operacji 2-4,6,8, 11, 13-14 

Konkursowy/pozakonkursowy w odniesieniu do typów operacji 7 oraz 15 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

 

 



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 27.03.2015. 

 

34 

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. 

 

Typy projektów 

1) Opracowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie 

kompetencji i wiedzy pracowników administracji centralnej i samorządowej z zakresu 

infrastruktury informacji przestrzennej oraz planowania przestrzennego 

2) Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie:  

(a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania 

realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania;  

(b)analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych;  

(c) jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych 

3) Wypracowanie i rozwijanie rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, technicznych) w zakresie 

budowy jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych 

i ich oceny 

4) Wzmacnianie zdolności analitycznych służb administracji publicznej w zakresie dalszego 

rozwoju technik geoinformacyjnych 

5) Wsparcie szkoleniowe dla służb wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie badania 

zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania przestrzennego oraz jako 

organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w sprawach badania 

zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

6) Opracowanie publikacji zawierających przykłady "dobrych praktyk" w zakresie planowania 

przestrzennego oraz wykorzystania TIK w zakresie geoinformacji, monitoringu Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej i udostępniania danych przestrzennych, a także ich promocja  

7) Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i 

zagospodarowania przestrzennego 

8) Wprowadzenie publicznego dostępu do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 

9) Utworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
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10) Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych 

wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi "Punktu kontaktowego do spraw wyrobów 

budowlanych"  

11) Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków 

12) Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego oraz 

jego dystrybucja 

13) Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, wyrobów 

budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów elektronicznych 

14) Opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie regulacji prawnych w obszarze procesu 

inwestycyjno budowlanego (np.: dotyczących standardów technicznobudowlanych, wprowadzenia 

możliwości załatwiania spraw wynikających z prawa budowlanego przez Internet) 

15) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem konsultacjami 

społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typów operacji 1 oraz 6: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

W zakresie typów operacji 3, 11, 12 oraz 14: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

W zakresie typów operacji 2, 4, 5, 7 oraz 13: 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej 

 inspektoraty nadzoru budowlanego 

 urzędy wojewódzkie 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 przedsiębiorcy 
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 szkoły wyższe 

 jednostki naukowe 

W zakresie typów operacji 8, 9 oraz 10: 

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

W zakresie typu operacji 15: 

 urzędy morskie 

 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Tryb konkursowy w odniesieniu do typów projektów nr 2, 4, 5, 7 

Tryb pozakonkursowy w odniesieniu do typów projektów nr 1, 3, 6, 8-12, 14-15 

Tryb konkursowy i pozakonkursowy w odniesieniu do typu projektu nr 13 

Podmiot odpowiedzialny – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

 

 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 

aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 

 

Typy projektów 

1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i 

rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie 

włączenia do polityki i praktyki 
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2. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i 

włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań55 

 

Typ beneficjenta 



 podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych 

oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami  

 administracja publiczna  

 jednostki samorządu terytorialnego  

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego  

 instytucje rynku pracy  

 instytucje pomocy i integracji społecznej  

 szkoły i placówki systemu oświaty  

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym  

 przedsiębiorstwa  

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  

 podmioty ekonomii społecznej  

 organizacje pozarządowe  

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

 

 

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 
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Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów 

mobilności ponadnarodowej. 

 

Typy projektów 

1. Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+. 

2. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób 

młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu 

skoordynowanego na poziomie UE. 

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

wdrażanie polityk publicznych. 

4. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub 

kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typu projektu 1:  

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

 

W odniesieniu do typu projektu 2:  

 instytucje rynku pracy  

 instytucje pomocy i integracji społecznej  

 szkoły i placówki systemu oświaty  

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym  

 przedsiębiorstwa  

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  

 organizacje pozarządowe  

 podmioty ekonomii społecznej  

 jednostki samorządu terytorialnego  

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej  

 

W odniesieniu do typu projektu 3:  

 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej56:  

 organizacje pozarządowe57  

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 58  

 podmioty ekonomii społecznej  

 administracja publiczna59  

 przedsiębiorstwa60  

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 61  

 jednostki samorządu terytorialnego  
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 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego62  

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej  

 

W odniesieniu do typu projektu 4:  

 administracja publiczna  

 instytucje rynku pracy  

 instytucje pomocy i integracji społecznej  

 jednostki samorządu terytorialnego  

 szkoły i placówki systemu oświaty  

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym  

 przedsiębiorstwa  

 podmioty ekonomii społecznej  

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  

 organizacje pozarządowe  

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej  

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Pozakonkursowy w odniesieniu do typów projektu 1, 363: 

Konkursowy w odniesieniu do typów projektu 2, 364 i 4: 

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

 

 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia 

przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami 

zagranicznymi 
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Typy projektów 

1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na 

poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania. 

2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 

3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych 

programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy. 

4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę 

doświadczeń i wzajemne uczenie się. 

W ramach typów projektów 1-4 możliwa jest realizacja następujących działań: 

a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również 

obejmować wdrożenie);  

b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich 

wdrożenie); 

d) wymiana informacji i doświadczeń; 

c) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować wdrożenie); 

e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z 

zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe 

życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych 

 

Typ beneficjenta 

 Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych 

oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami 

 Administracja publiczna 

 Jednostki samorządu terytorialnego 

 instytucje rynku pracy 

 instytucje pomocy i integracji społecznej 

 Szkoły i placówki systemu oświaty 

 Uczelnie 

 Przedsiębiorstwa 

 Organizacje pozarządowe 

 Podmioty ekonomii społecznej 

 Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 
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 Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Konkursowy 

Podmiot odpowiedzialny: Centrum Projektów Europejskich 
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Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 

 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w 

szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

 

Typy projektów 

Poddziałanie nr 1.1.1 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń. zm.), z wyłączeniem 

robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

1. Instrumenty2 i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)3: 

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców: 
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 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 

pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Poddziałanie nr 1.1.2 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem 

robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 
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 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez  pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 

pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 
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5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Typ beneficjenta 

Powiatowe urzędy pracy 

 

 

 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty konkursowe 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w 

szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

 

Typy projektów 

Poddziałanie nr 1.2.1 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 
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 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk iStaży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 

pracy lub 

 wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 
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 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Poddziałanie nr 1.2.2 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 
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 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie  i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 

pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Typ beneficjenta 

Poddziałanie nr 1.2.1 i 1.2.2. 

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

 publiczne służby zatrudnienia, 

 Ochotnicze Hufce Pracy, 

 agencje zatrudnienia, 

 instytucje szkoleniowe, 

 instytucje dialogu społecznego, 
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 instytucje partnerstwa lokalnego. 

 

 

 

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w 

szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

 

Typy projektów 

Poddziałanie nr 1.3.1 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 
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3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 

pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby  

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Poddziałanie nr 1.3.2 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 
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1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 

edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji: 

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 

edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 

egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 

wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 

standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 

osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 

pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji 

lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez 

praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 

Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem 

z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do 
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pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 

doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 

poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Typ beneficjenta 

Poddziałanie nr 1.3.1 - Tryb pozakonkursowy: 

Ochotnicze Hufce Pracy 

 

Tryb konkursowy: 

 instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy : 

o -publiczne służby zatrudnienia, 

o - Ochotnicze Hufce Pracy, 

o - agencje zatrudnienia, 

o - instytucje szkoleniowe, 

o - instytucje dialogu społecznego 17, 

o -instytucje partnerstwa lokalnego. 

 jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135), 

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

 specjalne ośrodki wychowawcze, 
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 domy samotnej matki, 

 Centralny Zarząd Służby Więziennej. 

 

Poddziałanie nr 1.3.2 

Ochotnicze Hufce Pracy 

 

 

 

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i 

prywatnego 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci. 

2. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją 

centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na 

rzecz równości szans płci. 

3. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej 

i zatrudnienia. 

4. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Typy projektów 

1. Monitorowanie postępów w realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz równego 

Traktowania w tym wypracowanie spójnego systemu monitorowania wsparcia dla Wojewódzkich 

Pełnomocników do spraw Równego Traktowania. 

2. Opracowanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans 

płci. 

3. Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w 

oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społecznoekonomiczna kobiet na 

poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL. 

4. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji 

ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach. 
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5. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w 

miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. 

6. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i 

pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3). 

 

Typ beneficjenta 

Typ operacji nr 1 i 2: 

 Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 

Typ operacji nr 3-6: 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 instytucje publiczne 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek samorządu terytorialnego 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 

 

 

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych 

na rzecz przedsiębiorstw i pracowników 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników. 

 

Typy projektów 

Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w tym: 

a) rozwój systemu informatycznego RUR i jego funkcjonalności, 
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b) utrzymanie i administrowanie systemem, 

c) przeprowadzenie weryfikacji zgodności danych podmiotów zarejestrowanych w RUR ze 

stanem faktycznym, 

d) przeprowadzanie weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych przez podmioty 

zarejestrowane w RUR w ramach świadczonych usług rozwojowych, 

e) upowszechnienie informacji nt. zasad funkcjonowania RUR wśród przedsiębiorców i 

pracowników oraz regionalnych i branżowych organizacji partnerów społecznych, 

f) organizacja współpracy z interesariuszami, 

g) cykliczna ewaluacja podmiotowych systemów finansowania i RUR oraz prace koncepcyjno-

rozwojowe ukierunkowane na poprawę efektywności systemu, 

h) pilotaż komercjalizacji RUR 

 

Typ beneficjenta 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

 

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 

lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. 

2. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 

ich kluczowych pracowników. 

3. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć 

efektywność ich funkcjonowania. 

4. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

5. Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy. 

 

Typy projektów 

1. Opracowanie modelowych procedur działań IRP w zakresie: 

a. zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom, 



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 27.03.2015. 

 

56 

b. realizacji zadań na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu 

na rynek pracy, 

c. wymiany informacji pomiędzy IRP, 

d. współpracy z pracodawcami. 

2. Budowa zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej sieci EURES. 

3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie 

wyłącznie: 

a. zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym przede wszystkim 

możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług, takich jak m.in. bony 

szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

b. b. indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz 

pracodawcom przez pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta,  

c. profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie pracowników do świadczenia usług 

dla tych osób (z wyłączeniem szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami 

wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach), 

d. świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są 

zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES. 

4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za 

pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. 

5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie 

narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi 

narzędziami prognostycznymi i bazami danych. 

6. Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym 

projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). 

7. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

8. Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej 

podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 

zakończenia działań urzędu pracy. 

9. Opracowanie i wdrożenie narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb 

Zatrudnienia, tj. poziomu satysfakcji klienta urzędu pracy, zindywidualizowanej obsługi klientów, 

uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców. 
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10. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają monitorowanie działań (w 

tym ewaluacja sieci EURES) realizowanych przez Instytucje Rynku Pracy inne niż Publiczne 

Służby Zatrudnienia, np. organizacje pozarządowe. 

 

Typ beneficjenta 

Typ operacji nr 2,6: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Typ operacji nr 1,8,9: 

 na obecnym etapie nie ustalono 

Typ operacji nr 3,4,5,7,10: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej  

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 instytucje szkoleniowe 

 

 

 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

1. Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa. 

2. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. 

 

Typy projektów 

1. Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie 

krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na 

poziomie jednostek samorządu terytorialnego.  
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2. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego 

w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz 

zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie stosowania tych 

narzędzi i dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i innych dokumentach 

krajowych. 

3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz 

systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 

4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej obejmujące: 

a. studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej, 

b. specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, 

c. szkolenia z zakresu superwizji, 

d. szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno prawnych w pomocy społecznej. 

5. Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych 

specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w 

systemie pomocy społecznej: 

a. asystentura i mediacja socjalna, 

b. organizator usług socjalnych, 

c. animator społeczności lokalnych. 

6. Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji 

pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy oraz organizacji pozarządowych z wykorzystaniem regionalnych platform 

współpracy. 

7. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, 

zdrowia, sądownictwa i policji. 

8. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. 

9. Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z 

innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne. 

10. Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla 

instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: centrów i klubów 

integracji społecznej, agencji usług socjalnych i innych nowopowstających form 
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Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typów projektów 1, 5, 6, 10: na obecnym etapie nie ustalono 

W odniesieniu do typów projektów 2-4, 7-9: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty ekonomii społecznej 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

 związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki 

prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 

 

 

Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru 

Kwalifikacji 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie 

pełne kwalifikacje w ramach PI 10iii PO WER. 

 

Typy projektów 

1. Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: 

a. dokonywanie wpisów dotyczących ustanowionych kwalifikacji na podstawie decyzji 

właściwego ministra, 

b. dokonywanie zmian we wpisach dotyczących kwalifikacji, 
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c. dokonywanie wpisów dotyczących instytucji certyfikujących i zapewniających jakość 

kwalifikacji, 

d. dokonywanie zmian we wpisach dotyczących instytucji certyfikujących i zapewniających 

jakość kwalifikacji, 

e. prowadzenie portalu ZRK, stanowiącego element portalu ZSK, w tym zapewnienie łączności 

systemu ZRK z systemami poszczególnych resortów. 

 

Typ beneficjenta 

Podmiot wskazany w adekwatnej ustawie 

 

 

 

Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu 

krajowym 

 

Typy projektów 

1) Szkolenia dla służb analitycznych w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w zakresie 

oceny wpływu regulacji. 

2) Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników 

obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i 

doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób 

wspierających proces legislacyjny. 

3) Opracowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających usprawnienie koordynacji prac nad 

projektami ustaw oraz ułatwiających analizę wpływu projektowanej zmiany na obowiązujący 

system aktów prawnych i generowanie tekstów ujednoliconych aktów, uwzględniających 

projektowane zmiany. 

4) Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł 

stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych. 

5) Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia 

prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 

przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 
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6) Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie 

krajowym. 

7) Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa 

gospodarczego i prawa pracy. 

8) Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji 

społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o 

zasady konsultacji społecznych. 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typu operacji 1: 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

W zakresie typów operacji 2,3,4: 

 Rządowe Centrum Legislacji 

W zakresie typu operacji 5: 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

W zakresie typu operacji 6: 

 organizacje pozarządowe 

W zakresie typu operacji 7: 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

W zakresie typu operacji 8: 

 urzędy administracji rządowej 

 organizacje pozarządowe 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 
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Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

 

Typy projektów 

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 

dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa, zawierających w szczególności: 

a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 

społeczno-gospodarcze, 

b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

c. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 

realizację, 

d. wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ 

projektów). 

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy 

potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w 

oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane 

(z wyłączeniem staży) np. poprzez: 

a. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

b. dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

c. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w 

ramach zespołów projektowych, 

d. wizyty studyjne u pracodawców. 

3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. 

poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające 

się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i 

społeczeństwa 

 

Typ beneficjenta 
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 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym w zakresie typów 

operacji 1-4 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie systemu praktyk dla PWSZ 

realizowanego w 1 typie operacji 

 

 

 

Działanie 3.2 Studia doktoranckie 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich 

 

Typy projektów 

1. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 

a. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym; 

b. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 

c. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 

wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji 

rezultatów studiów doktoranckich. 

 

Typ beneficjenta 

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie trybu pozakonkursowego 
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Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w 

edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 

 

Typy projektów 

1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z 

Polski, jak i do cudzoziemców. 

2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich 

umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym 

środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. 

3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej 

lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. 

4. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub 

programy kształcenia. 

5. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub 

zawodach 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typów operacji 1-3 

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 

W odniesieniu do typów operacji 4 i 5 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa 

wyższego 
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Typy projektów 

1. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia: 

a. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu 

repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. Programów antyplagiatowych, tworzenie 

otwartych zasobów edukacyjnych, 

b. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie 

rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o 

szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz 

informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego. 

2. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. 

3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych 

umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się 

profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia 

dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 

4. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w 

uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur 

związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020 

 

Typ beneficjenta 

W odniesieniu do typów operacji 1 i 3 

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 

W odniesieniu do typów operacji 2 i 4 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na 

zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. 

 

 

Typy projektów 
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Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. 

komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 

wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami 

ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typów operacji nr 1 (etap opracowania programów profilaktycznych): 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

W zakresie typu operacji nr 1 (etap pilotażowego wdrożenia programów profilaktycznych): 

 Uczelnie medyczne, 

 Szpitale kliniczne, 

 Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

 Inne podmioty posiadające potencjał do wdrażania programów profilaktycznych 

 

 

 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie 

ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług zdrowotnych 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

 

Typy projektów 

1. Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi 

medyczne. 

2. Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę 

zdrowotną. 
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3. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki 

koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług 

zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych). 

4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych 

form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). 

5. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak 

również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności 

analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. 

6. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności 

instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu 

ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. 

7. Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących 

m.in. informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych 

określonym jednostkom chorobowym oraz identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej). 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typów operacji nr: 1, 2, 3(w zakresie III etapu realizacji przedsięwzięcia), 4, 5, 6 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 Uczelnie, 

 Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka ochrony zdrowia pacjentów 

 Podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych 

 Podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 Partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

 Samorząd zawodowy 

W zakresie typów operacji nr: 1 i 2 (działania projakościowe CMJ), 3 (w zakresie I i II etapu 

realizacji przedsięwzięcia), 7 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (typy operacji 1 i 2) 

 Narodowy Fundusz Zdrowia (typ operacji 3 w zakresie I i II etapu realizacji) 
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Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych 

 

Typy projektów 

1. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. 

2. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. 

kierunków 

 

Typ beneficjenta 

 W zakresie typu operacji 1 – uczelnie 

 W zakresie typu operacji 2 – na obecnym etapie nie ustalono 

 

 

 

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

 

Cele szczegółowe działania/poddziałania 

Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby 

epidemiologiczno-demograficzne kraju 

 

Typy projektów 

1. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologicznodemograficznymi, 

2. kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb 

epidemiologiczno-demograficznych kraju, 
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3. kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach 

istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno demograficznych kraju, ze szczególnym 

uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej; 

4. doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb 

epidemiologicznodemograficznych 

 

Typ beneficjenta 

W zakresie typów operacji nr 1, 3, 4 

 instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych 

 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W zakresie typu operacji 

nr 2, 3 (w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831 z późn. 

zm.) 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 


