LEGENDA
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Instytucja Zarządzająca
IP

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-810 Gdańsk
tel. 058 326-18-22, 058 326-48-63, faks 058 326-18-22
e-mail: m_podbereska@wup.gdansk.pl
a_daniszewska@wup.gdansk.pl
www.wup.gdansk.pl

Instytucja Pośrednicząca

MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Departament Wdrażania EFS
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
tel. 089 522-79-55 (65), faks 089 522-79-01
www.up.gov.pl

ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
tel. 022 461-63-04, faks 022 461-62-64
e-mail: elzbieta.wojtowicz@mpips.gov.pl
monika.kwiatkowska@mpips.gov.pl
www.dwfefs.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
VI

VI
I

VI

Priorytet centralny

Gdańsk

DZIAŁANIE 6.1

VIII

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

DZIAŁANIE 8.1

Województwo pomorskie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet regionalny

ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
tel. 085 654-82-00, faks 085 654-82-01
iNFOLINIA 0 801 308 013
e-mail: sekretariatefs@wrotapodlasia.pl
www.pokl.wrotapodlasia.pl

Koszalin
6.3

Działanie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

4.3.2

Poddziałanie
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 058 326-82-20, faks 058 326-81-93
e-mail: m.wisniewski@woj-pomorskie.pl
www.wrotapomorza.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Instytucje Pośredniczące I i II stopnia
Priorytety centralne

ul. A. Mickiewicza 41 pok. 211, 70-383 Szczecin
tel. 091 42-56-163 (164)
e-mail: pokl@wup.pl
www.wup.pl

Instytucje Pośredniczące I i II stopnia
Priorytety regionalne

IP

FILIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
ul. Słowiańska 15a pok. 25-26, 75-846 Koszalin
tel. 094 344-50-25 (26)
e-mail: poklkoszalin@wup.pl

OBSZARY WSPARCIA

VI

VII

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. 056 622-29-44, faks 056 622-74-85
e-mail: beata.piskorska@wup.torun.pl
aleksandra.marciniak@wup.torun.pl
www.wup.torun.pl

VIII

IX

ul. Emilii Plater 1, 10-575 Olsztyn
tel. 089 521-97-21
e-mail: efs@warmia.mazury.pl
www.wm.24.pl

VI

IP

Olsztyn

DZIAŁANIA: 6.2, 6.3

VII

VIII

IP

Przedsiębiorczość
(Priorytety II, VIII)

VI

VII

VIII

Szczecin

Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem
Społecznym

Województwo zachodniopomorskie

Edukacja
(Priorytety III, IV, IX)

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 pok. 1, 87-100 Toruń
tel. 056 656-10-55
e-mail: informacja_pokl@kujawsko-pomorskie.pl
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

IP

VIII

ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń
tel. 056 657-14-60, faks 056 657-14-61
e-mail: ropstar@to.onet.pl
www.efs.ropstorun.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. 068 456-56-56, 068 456-56-10
faks 068-327-01-11
e-mail: wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

DZIAŁANIA: 6.1, 8.1

Toruń

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

MINISTERSTWO ROZWOJU
REGIONALNEGO

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
tel./faks 042 634-88-30, 042 632-01-12 wew. 119, 120
e-mail: lowuefs@mm.com.pl
www.efs.wup.lodz.pl

Departament Zarządzania EFS

VIII

Poznań

IX

VII

VIII

IX

VI

DZIAŁANIE 2.3

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Młynarska 16, 03-718 Warszawa
tel. 022 578-44-34, faks 022 578-44-63
e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
www.wup.mazowsze.pl

VIII

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Funduszy Strukturalnych

DZIAŁANIA: 6.1, 6.2, 8.1

al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 022 347-48-81, faks 022 347-48-83
e-mail: priorytet3pokl@men.gov.pl
www.men.gov.pl

VI
DZIAŁANIE 6.1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

IP

IX

IP

VII

ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce
tel. 041 335-05-02 wew. 107, faks 041 345-06-07
e-mail: infobiuro@pokl.sbrr.pl
www.pokl.sbrr.pl
VIII

Lublin
Województwo lubelskie

IP

VI

VII

VIII

IX

DZIAŁANIA: 6.2, 8.2

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Departament Wdrożeń i Innowacji

Departament EFS

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
tel. 022 529-23-32, 022 529-23-30, faks 022 529-26-62
e-mail: wojciech.bilicz@mnisw.gov.pl
anna.marciniak@mnisw.gov.pl
www.nauka.gov.pl

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
tel. 081 441-68-43, faks 081 441-68-53
INFOLINIA 0 800 888 337
e-mail: efs@lubelskie.pl
www.efs.lubelskie.pl

Kielce

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
tel. 032 757-33-11, faks 032 757-33-12
e-mail: efs@wup-katowice.pl
efs.wup-katowice.pl

Opole

III

MINISTERSTWO NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

IX

DZIAŁANIA: 8.2, 9.1, 9.2

Wałbrzych

IP

Biuro PO KL

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
tel. 032 774-04-30, faks 032 774-04-02
e-mail: efs@silesia-region.pl
pmazurczyk@silesia-region.pl
www.efs.silesia-region.pl

Województwo dolnośląskie

Każda z Instytucji ma na mapie swoją osobną plakietkę, na której
znajdują się:
– dane teleadresowe punktu informacyjnego
– oznaczenie, czy jest to IP, czy IP2
– oznaczenie, którymi Priorytetami, Działaniami i Poddziałaniami się
zajmuje. Lista Priorytetów oraz Działań i Poddziałań znajduje się
po drugiej stronie mapy. Na plakietkach zamieszczone są odsyłacze do nich. Jeżeli na plakietce znajduje się tylko numer Priorytetu,
np.: VI, oznacza to, że Instytucja jest odpowiedzialna za realizację
całego Priorytetu. Jeśli oprócz symbolu Priorytetu na plakietce
zamieszczony jest numer Działania (np.: 6.2), oznaczy to, że
instytucja wdraża całe to Działanie. Jeżeli natomiast na plakietce
znajduje się numer Priorytetu i Działania, a do tego jeszcze numer
Poddziałania (np.: 6.2.1), należy przez to rozumieć, że Instytucja
odpowiedzialna jest za realizację tylko tego jednego Poddziałania
– ikony przedstawiające pięć obszarów wsparcia: zatrudnienie i integrację społeczną, przedsiębiorczość, edukację i administrację.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 022 860-68-83, faks 022 860-68-79
e-mail: zdrowie.pokl@mz.gov.pl
www.zdrowie.gov.pl

IX

II

Województwo łódzkie

Wrocław

Na mapie Polski zaznaczone zostały punkty informacyjne Europejskiego
Funduszu Społecznego znajdujące się w Instytucjach zajmujących się
wdrażaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących
II stopnia). W punktach tych można otrzymać informacje i porady na
temat możliwości otrzymania doﬁnansowania do projektu lub wzięcia
udziału w jednym z już realizowanych.

VIII

IX

Łódź

Departament Spraw Społecznych

VIII

VII

DZIAŁANIA: 6.2, 6.3

VI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

VII

Departament Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
VIII

Filia we Wrocławiu

VI

MINISTERSTWO ZDROWIA

Województwo mazowieckie

Województwo lubuskie

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. 071 776-95-52, faks 071 776-96-02
e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl
www.dolnyslask.pl

DZIAŁANIA: 2.1, 2.2

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. 022 295-20-00, faks 022 295-20-01
INFOLINIA 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.pl
www.mazowia.eu

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
tel. 041 364-16-22, faks 041 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
www.wup.kielce.pl

UDZIELA OGÓLNEJ INFORMACJI O PRIORYTETACH REGIONALNYCH

JAK KORZYSTAĆ Z MAPY

MAZOWIECKA JEDNOSTKA
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Warszawa

Zielona Góra

ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel. 071 782-92-00 wew. 202
faks 071 782-92-00 wew.204
INFOLINIA 0 800 700 337
e-mail: promocja@dwup.pl
www.pokldwup.pl

DZIAŁANIE 1.3 (1.3.1)

II

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
IP

I

VII

al. Roosevelta 15, 90-056 Łódź
tel. 042 663-33-92, faks 042 663-33-93
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl
GG: 6847447
www.pokl.lodzkie.pl

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
URZĄD PRACY

WŁADZA WDRAŻAJĄCA
PROGRAMY EUROPEJSKIE

ul. Pańska 81/83, Warszawa
tel. 022 432-80-80, faks 022 432-86-20
www.parp.gov.pl

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Infolinia EFS: 0 801 337 801 (0 801 EFS 801)
e-mail: pokl@mrr.gov.pl

Departament ds. PO KL

Departament EFS

I
DZIAŁANIA: 1.1, 1.2, 1.3 (1.3.3, 1.3.4, 1.3.5)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IP

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwo wielkopolskie

VI

ul. Podgórna 7 pok. 136, 65-057 Zielona Góra
tel./faks 068 456-52-51
e-mail: w.banaszek@efs.lubuskie.pl
j.klimek@efs.lubuskie.pl
www.efs.lubuskie.pl

Województwo podlaskie

UDZIELA OGÓLNEJ INFORMACJI O PRIORYTETACH REGIONALNYCH

V

VII

CENTRUM ROZWOJU
ZASOBÓW LUDZKICH

Białystok

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. 022 597-97-51, faks 022 597-97-52
e-mail: dsrr@mazovia.pl
www.mazovia.pl

VI

VI

IP

Województwo świętokrzyskie
IP

VIII

IX

IV

DZIAŁANIA: 4.1, 4.2

Województwo opolskie
VI

VIII

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

IX

DZIAŁANIA: 8.1, 9.3

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głogowska 25c pok. 14, 45-315 Opole
tel. 077 441-67-54, faks 077 441-65-99
e-mail: m.chudowska@wup.opole.pl
u.pyka@wup.opole.pl
www.pokl.opole.pl

Plac Na Stawach 1 pok. 110, 30-107 Kraków
tel. 012 424-07-37, faks 012 422-97-85
e-mail: efs@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Katowice
VII

VIII

IX

Kraków

DZIAŁANIE 8.1

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Województwo małopolskie

MINISTERSTWO SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Departament Administracji Publicznej

ul. Okopowa 5, 20-020 Lublin
tel. 081 463-53-63, faks 081 463-53-05
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl
efs@wup.lublin.pl
www.wup.lublin.pl

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP
al. „Solidarności” 5-9, 33-100 Tarnów
tel. 014 626-95-43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

Województwo śląskie
VI

ul. Wspólna 2/4, 00-505 Warszawa
tel. 022 661-89-59, faks 022 661-88-27
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

V

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP
al. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 442-91-25
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl

VI

VII
DZIAŁANIE 5.2

Tarnów

Rzeszów
Województwo podkarpackie

VI

VII

VIII

KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

IX

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Departament Polityki Regionalnej

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Ostrówek 5-7 pok. 2, 45-081 Opole
tel. 077 541-62-00, 01, faks 077 541-62-43
e-mail. info@umwo.opole.pl
www.pokl.opole.pl

ul. Wielicka 72, 30-017 Kraków
tel. 012 299-07-00, faks 012 299-06-27
e-mail: pokapitalludzki@umwm.pl
pokl@malopolska.mw.gov.pl
www.wrotamalopolski.pl

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
tel./faks 017 850-92-70
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
www.wup-rzeszow.pl

Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa
tel. 022 694-70-16, faks 022 694-66-36
e-mail: k.motyk@kprm.gov.pl
www.kprm.gov.pl

IP
DZIAŁANIE 8.2

VIII

V

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel. 022 461-87-39, faks 022 461-93-42
e-mail: wwpe@wwpe.gov.pl
www.wwpe.gov.pl

DZIAŁANIE 5.3

IP

VIII

VII

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel./faks 061 846-38-23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
www.efs.wup.poznan.pl

II

ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
tel. 022 237-00-00, faks 022 237-00-99
e-mail: sekretariat@crzl.gov.pl
www.crzl.gov.pl

VI

IX

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

IX

ul. Pogodna 22 pok. 2, 15-354 Białystok
tel. 085 749-72-47, faks 085 749-72-09
e-mail: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl
www.up.podlasie.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Administracja
(Priorytet V)

VIII

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

IX

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

VII

IX

DZIAŁANIE 8.2

Województwo warmińsko-mazurskie

VI

I

DZIAŁANIA: 1.3 (1.3.2), 5.4, 5.5

DZIAŁANIA: 6.2, 6.3, 8.2

REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zatrudnienie i integracja społeczna
(Priorytety I, VI, VII)

IP

IP

IP

IP
UDZIELA OGÓLNEJ INFORMACJI O PRIORYTETACH REGIONALNYCH

Nowy Sącz

IP

VI

VII

VIII

IX

V
DZIAŁANIE 5.1

Mapa punktów informacyjnych
Europejskiego Funduszu
Społecznego
www.efs.gov.pl

i chcesz przygotować projekt, w ramach którego pomoc
mogą otrzymać:

ŚCIEŻKA PRZYGOTOWANIA
PROJEKTU KONKURSOWEGO
(OD POMYSŁU DO REALIZACJI
KROK PO KROKU)
1. Pomysł

na projekt

Masz pomysł na ciekawy projekt. Zanim zaczniesz go tworzyć, zadaj
sobie jeszcze następujące pytania:
– Co chcesz zrobić i po co?
– Dlaczego warto się tego podjąć?
– Dla kogo są przeznaczone te działania? (dla jakich osób, instytucji,
grup społecznych)
– Jak będzie wyglądać organizacja pracy?
– Kto jest potrzebny do zrealizowania zaplanowanych zadań?
(zespół)
– Ile to będzie kosztowało i jak chcesz to sﬁnansować? (budżet)
– Co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzić? (wskaźniki, monitoring
i ewaluacja)
– Co Ci może przeszkodzić w realizacji projektu? (analiza ryzyka)
Jeśli masz gotowe odpowiedzi na wszystkie te pytania, przejdź do następnego punktu.

2. Dopasowanie

projektu do
programu i typu Działania

Poszukaj programu i działania, w ramach którego będzie możliwe zrealizowanie Twojego projektu. Informacje o wszystkich programach i funduszach znajdziesz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Jeśli dotyczy on:
–
–
–
–
–

zatrudnienia
edukacji
integracji społecznej
rozwoju potencjału pracowników i przedsiębiorstw
budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej

...to najprawdopodobniej będziesz mógł go zrealizować w ramach
Programu Kapitał Ludzki, a środki na jego realizację otrzymasz
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

a Ty reprezentujesz np.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Jeśli reprezentujesz organizację, instytucję czy ﬁrmę zainteresowaną realizacją projektu, sprawdź, czy możesz się starać się o doﬁnansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mapa, którą trzymasz w ręku,
będzie dla Ciebie cenną wskazówką, jak to zrobić, żeby otrzymać pieniądze na realizację szkoleń, kursów, badań, studiów podyplomowych,
programów wspierających zatrudnienie i wielu innych działań. Jeśli
jesteś uczniem, studentem, osobą bezrobotną lub niepełnosprawną,
skończyłeś 50 lat, ale ciągle chcesz być aktywny, jesteś przedsiębiorcą
albo pracownikiem ﬁrmy, dowiesz się z mapy, w jakich typach projektów możesz wziąć udział i z jakich form pomocy możesz skorzystać.
Program Kapitał Ludzki to jeden z programów unijnych realizowanych w Polsce w latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii
Spójności. To największy program w historii Unii Europejskiej ﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet
to 11,4 mld euro. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wspierana jest realizacja projektów dotyczących: wzrostu zatrudnienia,
integracji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji oraz poprawy działania administracji publicznej.
Zajrzyj do mapy, znajdziesz tam o wiele więcej obszarów działania i
grup, do których są one skierowane. Program Kapitał Ludzki jest dla
wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, pracować, zmieniać.

– ludzie młodzi (do 25. roku życia), którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz kwaliﬁkacji i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia
– osoby po 50. roku życia
– kobiety
– bezrobotni (szczególnie ci mieszkający na obszarach wiejskich)
– niepełnosprawni
– bezdomni
– uchodźcy
– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
– osoby opuszczające zakłady karne
– osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków
– młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze
– przedstawiciele mniejszości dyskryminowani ze względu
na płeć, wyznanie, język, rasę itp.
– przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw
– osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą
– przedsiębiorstwa przechodzące restrukturyzację
– członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców
– osoby chcące stworzyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej
– osoby pracujące zainteresowane podwyższaniem kwaliﬁkacji
zawodowych
– kadra medyczna
– dzieci w wieku 3-5 lat
– szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne oraz
ich uczniowie
– szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ich uczniowie
– nauczyciele i kadra oświatowa
– uczelnie wyższe, pracownicy naukowi, doktoranci, studenci
i absolwenci uczelni
– osoby dorosłe w wieku 25-64 lata zainteresowane
dokształcaniem
– urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej
oraz ich pracownicy
– organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni

A teraz spójrz na znajdującą się poniżej listę Priorytetów i Działań
i sprawdź, do którego z typów projektów Programu Kapitał Ludzki
najbardziej pasuje Twój pomysł. Żeby się upewnić, czy rzeczywiście
dobrze myślisz i masz szansę na doﬁnansowanie, zajrzyj do dokumentu Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, który znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.efs.gov.pl. Sprawdź, czy w ramach tego Działania ogłaszane
są konkursy, czy też realizowane są wyłącznie projekty systemowe
(sprawdź w słowniczku, co terminy te oznaczają). Jeśli przy Działaniu
znajduje się informacja – projekt konkursowy, sprawdź na mapie,
która instytucja je realizuje, a następnie skontaktuj się z właściwym
punktem informacyjnym i zapytaj o termin ogłoszenia konkursu oraz
o to, jakie warunki musisz spełnić, żebyś mógł wziąć w nim udział.

organizację pozarządową
przedsiębiorstwo
instytucję otoczenia biznesowego
partnera społeczno-gospodarczego (organizację związkową
lub organizację pracodawców)
jednostkę administracji rządowej lub samorządowej
instytucję systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
instytucję rynku pracy i pomocy społecznej
instytucję szkoleniową
Kościół katolicki, inne Kościoły lub związki wyznaniowe

– wypłata minimalnego wynagrodzenia
przez 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– szkolenia i doradztwo dające
wiedzę i umiejętności potrzebne do
założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej PROJEKTY KONKURSOWE

LISTA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja
społeczna
1.1 Wsparcie dla instytucji rynku pracy
– projekty służące zwiększeniu jakości
i nowoczesności świadczonych przez nie
usług na rzecz osób bezrobotnych (kursy,
szkolenia, studia podyplomowe dla pracowników instytucji)

1.2 Wsparcie instytucji pomocy i integracji
społecznej – badanie efektywności ich
działań, poprawa jakości i poszerzanie
oferty usług na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ułatwienie
dostępu do informacji o ofercie (szkolenia,
kursy, studia i wizyty studyjne dla pracowników instytucji) PROJEKTY SYSTEMOWE

1.3.2 Programy dla kobiet chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym. Umożliwienie im pracy
w niepełnym wymiarze godzin, telepracy
itp. Zapewnienie opieki nad dziećmi
w miejscu pracy PROJEKTY KONKURSOWE

I

VI

VII

1.3.6 Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty wspierające integrację
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (ekspertyzy i badania
dotyczące potrzeb, wykorzystanie
nowoczesnych technologii, kampanie
informacyjne skierowane do pracodawców)

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich. Realizacja
projektów (do 50 tys. zł) skierowanych
do małych społeczności lokalnych, które
przyczyniają się do aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin wiejskich,
miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych
i doradczych pomagających zmniejszyć
bezrobocie PROJEKTY KONKURSOWE

1.3.7 Projekty badawcze dotyczące
dopuszczenia migrantów do polskiego rynku pracy. Tworzenie kampanii
informacyjno-promocyjnych na temat
możliwości pracy i życia w Polsce skierowanych do pracowników migrujących z i do Polski PROJEKTY SYSTEMOWE

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty
dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie
6.1.1 Określenie potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualne
Plany Działania). Warsztaty i szkolenia
oraz pośrednictwo zawodowe dla osób
bezrobotnych. Promocja elastycznych
form zatrudnienia (telepraca, praca
w niepełnym wymiarze godzin, praca
rotacyjna) PROJEKTY KONKURSOWE

Publikacja współﬁnansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.3.3 Programy skierowane do młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Pomoc w znalezieniu pracy (szkolenia,
warsztaty, poradnictwo zawodowe,
organizacja staży i praktyk zawodowych)

6.1.2 Wsparcie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (szkolenia,
doradztwo, badania rynku pracy)

PROJEKTY SYSTEMOWE

6.1.3 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (szkolenia, staże, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej) PROJEKTY SYSTEMOWE

1.3.4 Szkolenia dla osób pozbawionych
wolności, które chciałyby podnieść
swoje kwaliﬁkacje zawodowe. Projekty
informacyjno-promocyjne propagujące
integrację i zatrudnianie byłych więźniów
PROJEKTY SYSTEMOWE

1.3.5 Projekty wspierające integrację społeczną i zawodową osób przebywających
w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich (szkolenia, doradztwo,
studia i studia podyplomowe dla pracowników zakładów poprawczych i schronisk)
PROJEKTY SYSTEMOWE

PROJEKTY KONKURSOWE

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie
dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą:
– przyznanie środków ﬁnansowych
na rozwój przedsiębiorczości (w tym
w formie spółdzielni lub spółdzielni
socjalnej) do 40 tys. zł (lub 20 tys.
na osobę w przypadku spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej),

i złożenie wniosku
o doﬁnansowanie projektu

Jeśli akurat trwa nabór wniosków, na stronie internetowej instytucji
która ogłasza konkurs (będzie to Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja
Pośrednicząca II stopnia – sprawdź w słowniczku, co terminy te oznaczają) znajdziesz dokumentację konkursową zawierającą wszystkie
informacje potrzebne do przygotowania wniosku o doﬁnansowanie
Twojego projektu. Po dokładnym przestudiowaniu dokumentacji konkursowej możesz zacząć przygotowywać swój wniosek.
Na stronie instytucji ogłaszającej konkurs lub na www.efs.gov.pl znajdziesz Generator Wniosków Aplikacyjnych. Jest to aplikacja, dzięki której
będziesz mógł przygotować swój wniosek. Po wypełnieniu wszystkich
wymaganych w Generatorze rubryk drukujesz wniosek i wraz z innymi
wymaganymi dokumentami (określonymi w dokumentacji konkursowej)
składasz go w wersji papierowej i elektronicznej (ilość egzemplarzy określa IP) w miejscu wskazanym w dokumentacji konkursowej lub przesyłasz kurierem albo pocztą na podany w dokumentacji adres.

4. Ocena

formalna (czy wszystkie Twoje
dokumenty są w porządku)

Instytucja, która ogłaszała konkurs, sprawdza, czy złożona dokumentacja jest kompletna i poprawna. Po ocenie formalnej, jeżeli Twój wniosek
jest poprawny, traﬁ do oceny merytoryrcznej, jeśli nie, zostanie ci przekazany do poprawy lub zostanie odrzucony (ale pamiętaj, że przysługuje Ci procedura odwoławcza, zapytaj, na jakich warunkach możesz
z niej skorzystać).

5. Ocena

merytoryczna (czy Twój
projekt warto doﬁnansować)

7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie
centrów i klubów integracji społecznej
i zawodowej oraz zakładów aktywności zawodowej, kursy i szkolenia
zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, tworzenie świetlic i klubów
środowiskowych, organizowanie akcji
i kampanii promocyjno-informacyjnych
m.in. z zakresu równości szans oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) PROJEKTY KONKURSOWE

Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej
7.1 Rozwój oraz upowszechnienie
aktywnej integracji

7.2.2 Wsparcie ﬁnansowe dla tworzenia i funkcjonowania sektora ekonomii
społecznej PROJEKTY KONKURSOWE

7.1.1 Poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej
(wsparcie dla osób niepracujących:
byłych więźniów, osób bezdomnych,
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych) PROJEKTY SYSTEMOWE

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekty przyczyniające
się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (realizacja
małych projektów o wartości do
50 tys. zł). Realizacja działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

7.1.2 Poprawa skuteczności funkcjonowania centrów pomocy rodzinie
(wsparcie dla osób pracujących: osób
niepełnosprawnych, uchodźców,

PROJEKTY KONKURSOWE

– Twój projekt został przyjęty do realizacji i dostałeś całą kwotę,
o którą wnioskowałeś
– Twój projekt może zostać przyjęty do realizacji, jeśli zgodzisz się
na wprowadzenie zmian merytorycznych lub zmienisz budżet.
Jest to zaproszenie do negocjacji
– Twój projekt został pozytywnie oceniony, ale niestety nie będzie realizowany, ponieważ skończyły się środki zaplanowane w konkursie (w tym wypadku możesz liczyć na to, że ktoś, kto jest wyżej od
Ciebie na liście rankingowej zrezygnuje z realizacji projektu. Jeśli
jesteś następny w kolejności, otrzymasz doﬁnansowanie)
– Twój projekt został odrzucony. Otrzymasz szczegółową informację,
dlaczego tak się stało.
Po zakończeniu oceny merytorycznej powstaje lista rankingowa projektów (czyli lista wniosków ułożonych w kolejności od najwyżej do
najniżej ocenionego), którą instytucja ogłaszająca konkurs zamieszcza
na swojej stronie internetowej.

przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek
samorządu terytorialnego i urzędów
pracy. Szkolenia i doradztwo dla
przedsiębiorców wspomagające proces
zmiany proﬁlu działalności gospodarczej.
Szkolenia przekwaliﬁkowujące i usługi
doradcze w zakresie wyboru nowego
zawodu i zdobycia nowych umiejętności
zawodowych PROJEKTY KONKURSOWE

2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób
pracujących oraz poprawa funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia
2.3.1 Tworzenie programów zdrowotnych
dla różnych grup zawodowych i programów powrotu do pracy osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi

2.3.2 Kształcenie lekarzy deﬁcytowych specjalności: onkologii, kardiologii, medycyny
pracy, studia pomostowe dla zawodowych
pielęgniarek i położnych oraz studia podyplomowe dla przedstawicieli innych zawodów medycznych PROJEKTY SYSTEMOWE

8.1.3 Projekty realizowane przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa
pracownicze dotyczące: organizacji pracy,
podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych
i godzenia życia zawodowego i prywatnego przez pracowników oraz przedsiębiorców, promocji społecznej odpowiedzialności biznesu PROJEKTY KONKURSOWE

2.3.3 Poprawa jakości zarządzania w służbie zdrowia (szkolenia dla kadry zarządzającej szpitali, wsparcie procesu akredytacji
zakładów opieki zdrowotnej)

8.1.4 Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych
i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych w regionie

PROJEKTY SYSTEMOWE

Priorytet VIII – Regionalne kadry
gospodarki

PROJEKTY SYSTEMOWE

8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw
w regionie

8.2 Transfer wiedzy

8.1.1 Szkolenia ogólne i specjalistyczne
oraz doradztwo zawodowe dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób
samozatrudnionych. Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do osób
pracujących, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane podnoszeniem kwaliﬁkacji
zawodowych PROJEKTY KONKURSOWE

Priorytet II – Rozwój zasobów
ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących

PROJEKTY SYSTEMOWE

2.1 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki
2.1.1 Szkolenia ogólne i specjalistyczne,
studia podyplomowe oraz doradztwo dla
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw PROJEKTY KONKURSOWE
2.1.2 Projekty realizowane przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców dotyczące m.in. nowych rozwiązań
w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu PROJEKTY KONKURSOWE

2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
2.2.1 Wsparcie i rozwój instytucji
świadczących usługi oraz udzielających
pomocy ﬁnansowej na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości PROJEKTY SYSTEMOWE
2.2.2 Podnoszenie kwaliﬁkacji i umiejętności kadry szkoleniowej w zakresie
szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw
PROJEKTY SYSTEMOWE

–
–
–
–

szczegółowy opis i sposób ﬁnansowania projektu
warunki i harmonogram płatności
sposób sprawozdania i rozliczeń
sankcje za naruszenie warunków umowy

Jeśli otrzymałeś pismo, że Twój projekt został oceniony pozytywnie
i przyjęty do realizacji, musisz jak najszybciej przekazać do instytucji
ogłaszającej konkurs wszystkie wymagane dokumenty (które będą
załącznikami do umowy o doﬁnansowanie). Jakie dokumenty są
potrzebne, będziesz wiedział z góry, informacja ta podana jest w dokumentacji konkursowej. Po ich przekazaniu otrzymasz do podpisu dwa
egzemplarze umowy. Po podpisaniu odeślij je. Na koniec otrzymasz
jeden egzemplarz podpisany przez wszystkich. Teraz możesz już zacząć
realizować swój projekt!
Jeśli w trakcie przygotowywania, składania i oceny wniosku, a także
w czasie podpisywania umowy, a w szczególności gdy zaczniesz już
realizować projekt, będziesz miał pytania, nie wahaj się kontaktować
z punktami informacyjnym. Wszystkim nam zależy na ciekawych,
dobrze przygotowanych i realizowanych projektach!

Minimalna wartość projektu (o ile IP
nie określi inaczej) wynosi 50 tys. zł

W ramach Priorytetów regionalnych (od 6 do 9)
możesz realizować projekty tylko na terenie swojego
województwa, natomiast w Priorytetach centralnych
(od 1 do 5) na obszarze całego kraju

We wszystkich projektach realizowanych w PO KL
można zastosować tzw. Cross-ﬁnancing, czyli przeznaczyć
do10% (w przypadku projektów dotyczących integracji
społecznej do 15%) otrzymanych środków na zakup
lub leasing sprzętu i wyposażenia oraz dostosowanie
budynków, pomieszczeń i miejsc pracy

Nowe kierunki studiów wyższych i podyplomowych dla nauczycieli

Edukacja

IV

3.3.4 Wprowadzenie nowoczesnych
treści i metod kształcenia w naukach matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz w przedsiębiorczości. Realizacja
ponadregionalnych programów dla uczniów dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych,
przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych
PROJEKTY KONKURSOWE

3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
3.4.1 Opracowanie i wdrożenie
Krajowego Systemu Kwaliﬁkacji – przygotowanie zasad i procedur potwierdzających kompetencje i kwaliﬁkacje
zawodowe występujące na polskim rynku
pracy PROJEKTY SYSTEMOWE

PROJEKTY KONKURSOWE

PROJEKTY SYSTEMOWE

3.4.3 Opracowanie materiałów i narzędzi
pomagających określić predyspozycje i
zainteresowania zawodowe uczniów.
Budowa systemu internetowej informacji
edukacyjno-zawodowej. Publikacja biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych. Realizacja programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach
dla nauczycieli kształcenia zawodowego

IX

Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe
i nauka
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie
3.1.1 Badania systemu oświaty dotyczące efektywności kształcenia i jego
dostosowania do potrzeb rynku pracy

3.2 Rozwój systemu egzaminów
zewnętrznych (badania dotyczące jego
jakości i efektywności, szkolenia i staże
dla członków komisji egzaminacyjnych,
programy szkoleń dla kandydatów na
egzaminatorów) PROJEKTY SYSTEMOWE
3.3 Poprawa jakości kształcenia

PROJEKTY SYSTEMOWE

3.3.1 Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru
pedagogicznego i ocena stanu, warunków i efektów działalności szkół
i nauczycieli PROJEKTY SYSTEMOWE

PROJEKTY SYSTEMOWE

3.3.2 Przygotowanie wybranych szkół
do realizacji praktyk dla studentów.

skierowane do studentów niepełnosprawnych) PROJEKTY KONKURSOWE

PROJEKTY KONKURSOWE

3.3.3 Tworzenie nowoczesnych
programów i metod kształcenia oraz
ich upowszechnianie (rozwój portalu
edukacyjnego Scholaris). Opracowanie
innowacyjnych programów dla polskich
szkół i uczniów przebywających
za granicą PROJEKTY SYSTEMOWE

4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy
4.1.1 Realizacja programów rozwoju
uczelni (tworzenie nowych kierunków
studiów, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, programy kształcenia na odległość, wsparcie akademickich
biur karier, organizowanie staży i stypendiów dla doktorantów i postdoców,
współpraca uczelni z pracodawcami,
staże i praktyki studenckie, projekty

Europejski Fundusz Społeczny – jeden z funduszy Unii Europejskiej.
Finansuje on działania państw unijnych w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – jeden z programów
wchodzących w skład Narodowej Strategii Spójności, które będą realizowane w Polsce w latach 2007-2013. Celem programu jest wzrost
poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Priorytet, Działanie, Poddziałanie, Typ projektu – program składa
się z 10 Priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym,
jak i regionalnym. W Priorytetach centralnych (od 1 do 5) środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie instytucji, natomiast
środki w Priorytetach regionalnych (od 6 do 9) zostaną głównie przeznaczone na wsparcie osób i grup społecznych w poszczególnych województwach. Priorytety podzielone są na Działania, Podziałania i Typy
realizowanych projektów, które precyzują formy wsparcia realizowane
w ramach Priorytetów.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – odpowiada za właściwe zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego. W PO KL funkcję tę pełni
Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Instytucje Pośredniczące (IP) – instytucje, którym IZ powierzyła zarządzanie i nadzór nad realizacją poszczególnych Priorytetów. Dla Priorytetów centralnych (od 1 do 5) funkcję tę pełnią właściwi ministrowie.
Dla Priorytetów regionalnych (od 6 do 9) – samorządy województw.

CZY WIESZ, ŻE…

PROJEKTY KONKURSOWE

III

SŁOWNICZEK

Umowa ustala przede wszystkim:

3.4.2 Ogólnopolskie kampanie promujące kształcenie przez całe życie

VIII

2.1.3 Projekty o charakterze analityczno-badawczym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym podnoszące kwaliﬁkacje pracowników przedsiębiorstw

o doﬁnansowanie projektu

8.2.1 Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw, np.: staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych i pracowników naukowych
w przedsiębiorstwach, promocja idei
przedsiębiorczości akademickiej, stypendia
naukowe dla doktorantów

8.2.2 Tworzenie i rozwój sieci współpracy
i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami (studia, analizy
i ekspertyzy, stypendia naukowe dla
doktorantów) PROJEKTY SYSTEMOWE

8.1.2 Projekty dotyczące tworzenia
partnerstw lokalnych z udziałem m.in.

II

6. Umowa

Jeśli Twój projekt traﬁ do oceny merytorycznej, po jej zakończeniu
otrzymasz pismo zawierające jedną z czterech informacji:

PROJEKTY SYSTEMOWE

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej

PROJEKTY SYSTEMOWE

Przedsiębiorczość

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

7.1.3 Podnoszenie kwaliﬁkacji
kadr pomocy i integracji społecznej
(szkolenia i specjalistyczne doradztwo)

PROJEKTY SYSTEMOWE

1.3.1 Projekty skierowane do społeczności romskiej dotyczące działań z zakresu
zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia PROJEKTY KONKURSOWE

Infolinia EFS
0 801 337 801 (0 801 EFS 801)

PROJEKTY SYSTEMOWE

PROJEKTY SYSTEMOWE

1.3 Ogólnopolskie programy integracji
i aktywizacji zawodowej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 022 501-50-04
faks 022 501-50-31
e-mail: pokl@mrr.gov.pl
www.efs.gov.pl

cudzoziemców, otoczenia osób wykluczonych społecznie)

3. Przygotowanie

4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów
kierunków technicznych, matematycznych
i przyrodniczych. Stypendia i zajęcia wyrównawcze dla studentów tych kierunków. Nowoczesne programy nauczania
PROJEKTY SYSTEMOWE

Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) – instytucje, którym
ze względu na specyﬁkę Priorytetu oraz doświadczenie instytucji
działających w danym obszarze IP może przekazać część swoich obowiązków. IP2 odpowiadają przede wszystkim za ogłaszanie konkursów
i ocenę wniosków.
Plan działania – dokument corocznie przygotowywany przez IP
dla każdego Priorytetu, zawierający informacje na temat procedur wyboru projektów, typów projektów, które będą realizowane w danym
roku, przeznaczonych na nie środków oraz zasad i terminów naboru
wniosków. Plany działań zamieszczane są na stronach internetowych
IP i IP2.
Projekty konkursowe – konkursy w ramach danego Działania
(lub Poddziałania) są ogłaszane i prowadzone przez IP2 lub IP zgodnie z Planem działania. Nabór wniosków jest publiczny, w konkursie
mogą brać udział wszystkie podmioty wskazane w dokumentacji
konkursowej.
Projekty systemowe – mogą być realizowane tylko przez instytucje wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i nie jest w nich prowadzony
publiczny nabór wniosków.
Konkurs otwarty – nabór wniosków i ich ocena prowadzone
są w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków.
Konkurs zamknięty – organizowany jest cyklicznie. Terminy otwarcia
i zamknięcia naboru wniosków są z góry określone. Nabór wniosków
trwa co najmniej 30 dni.

podwyższeniem swojego wykształcenia.
Wsparcie dla szkół dla dorosłych i innych
placówek kształcenia ustawicznego, rozwój e-learningu PROJEKTY KONKURSOWE

nauki zawodu, pracowników administracji oświatowej
PROJEKTY KONKURSOWE

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich. Projekty
dotyczące podnoszenia poziomu wykształcenia i kwaliﬁkacji mieszkańców
obszarów wiejskich oraz rozwój usług
edukacyjnych PROJEKTY KONKURSOWE

9.4 Wysoko wykwaliﬁkowane kadry
systemu oświaty. Studia podyplomowe
i kursy doskonalące dla nauczycieli,
pracowników placówek kształcenia
ustawicznego, instruktorów praktycznej

4.1.3 Opracowanie nowych programów kształcenia w zakresie nauk
przyrodniczych, matematycznych oraz
nowoczesnych technologii w medycynie.
Programy kształcenia w językach obcych.
Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym PROJEKTY
SYSTEMOWE

4.2 Rozwój kwaliﬁkacji kadr systemu B+R
i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym. Podnoszenie umiejętności
pracowników naukowych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie
zarządzania badaniami naukowymi oraz
komercjalizacji rezultatów prac badawczych PROJEKTY KONKURSOWE

Administracja

V

Priorytet V – Dobre rządzenie

– badanie potrzeb szkoleniowych,
szkolenia i doradztwo

5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

PROJEKTY KONKURSOWE

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach

5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr
administracji (staże i szkolenia praktyczne
w instytucjach UE oraz administracjach
państw UE) PROJEKTY SYSTEMOWE

9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

5.1.2 Wprowadzenie nowoczesnych
metod zarządzania ﬁnansowego w administracji PROJEKT SYSTEMOWE

9.1.1 Tworzenie przedszkoli w miejscach
o niskim upowszechnieniu edukacji
przedszkolnej. Wsparcie dla przedszkoli
zagrożonych likwidacją. Kampanie edukacyjne promujące edukację przedszkolną

5.1.3 Staże i szkolenia praktyczne dla
słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej w instytucjach UE i administracjach państw UE PROJEKT SYSTEMOWY

PROJEKTY KONKURSOWE

5.1.4 Reforma administracji skarbowej
(poprawa jakości obsługi przedsiębiorców, wdrożenie systemu „jednego
okienka” przy rejestracji działalności
gospodarczej) PROJEKT SYSTEMOWY

5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej. Rozwój potencjału administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa oraz obsługi przedsiębiorców
oraz jakości usług świadczonych przez
wymiar sprawiedliwości
PROJEKTY SYSTEMOWE

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji przez m.in.: dodatkowe zajęcia,
doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, realizację nowych form
nauczania PROJEKTY KONKURSOWE
9.1.3 Stypendia dla uczniów szczególnie
uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych PROJEKTY SYSTEMOWE
9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego. Programy
rozwojowe dla szkół, dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami
rynku pracy, wyposażenie w nowoczesne
materiały dydaktyczne, realizacja nowych
form nauczania PROJEKTY KONKURSOWE
9.3 Upowszechnienie formalnego
kształcenia ustawicznego. Kształcenie
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są uzupełnieniem lub

5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
5.2.1 Poprawa obsługi obywateli (podnoszenie jakości i zwiększanie dostępności
usług) oraz modernizacja systemu zarządzania (ISO, komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, zarządzanie
ryzykiem) PROJEKTY KONKURSOWE
5.2.2 Projekty usprawniające funkcjonowanie administracji samorządowej
(badania, analizy i ekspertyzy dotyczące
działania samorządu, podnoszenie kompetencji kadr, upowszechnianie dobrych
praktyk w zarządzaniu oraz obsłudze
klienta w urzędach) PROJEKTY SYSTEMOWE
5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr
służb publicznych (niebędących częścią
administracji rządowej ani samorządowej)

5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
5.4.1 Projekty dotyczące wzmocnienia
organizacji pozarządowych w zakresie
ich zdolności do realizacji zadań publicznych oraz do współpracy z administracją publiczną (szkolenie pracowników i wolontariuszy, badania, studia,
analizy, itp.) PROJEKTY SYSTEMOWE
5.4.2 Tworzenie i wspieranie działalności regionalnych i lokalnych centrów
wspomagania, tworzenie porozumień
(sieci) organizacji pozarządowych, programy dla osób potrzebujących porady
prawnej, programy z zakresu obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem
instytucji publicznych
PROJEKTY KONKURSOWE

5.5 Rozwój dialogu społecznego
5.5.1 Badania dotyczące dialogu
społecznego, jego rozwoju, perspektyw
i barier PROJEKTY SYSTEMOWE
5.5.2 Projekty skierowane do członków
związków zawodowych i organizacji
pracodawców, przygotowujące do
pełnienia funkcji rzeczników interesów
pracowników i pracodawców (szkolenia
z zakresu prawa, ekonomii, technik
negocjacyjnych oraz udział w pracach
europejskich instytucji dialogu)
PROJEKTY KONKURSOWE

