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I Informacje na temat Priorytetów i Działań 
 

 

 

Priorytet FERS.01 Umiejętności 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODLASKIE, 

PODKARPACKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, 

LUBELSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

2 011 272 034,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 659 674 145,00 
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Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 

wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób 

biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii 

społecznej, EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących 

i dzieci, EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 

trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do 

mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 

modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 

socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i 

odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, 

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 

kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w 

odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 

a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 
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mobilności zawodowej, EFS+.CP4.I - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej 

obywateli państw trzecich, w tym migrantów, EFS+.CP4.E - Poprawa jakości, 

poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia 

oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji 

kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i 

przygotowania zawodowego, EFS+.CP4.D - Wspieranie dostosowania 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego 

i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska 

pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia, EFS+.CP4.C - Wspieranie 

zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych 

warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i 

osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, EFS+.CP4.B - 

Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania 

zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio 

dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na 

rynku pracy 

Instytucja Pośrednicząca 

Centrum Projektów Europejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

51 460 674,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

42 464 643,00 

Zakres interwencji 

146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, 153 - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu 



8 

na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 139 - Działania na 

rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb rynku pracy celem oceny i 

przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i 

dopasowanej do potrzeb pomocy, 137 - Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i 

zakładania działalności gospodarczej typu start-up, 145 - Wspieranie rozwoju 

kompetencji cyfrowych, 148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury), 134 - Działania na rzecz poprawy 

dostępu do zatrudnienia, 144 - Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego 

środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. 

promocję aktywności fizycznej, 138 - Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, 162 - Działania na rzecz modernizacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, w tym wspierania dostępu do ochrony socjalnej, 140 

- Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 

potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy, 150 - Wsparcie na 

rzecz szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem infrastruktury), 142 - Działania na rzecz 

promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku 

pracy ze względu na płeć, 149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i 

średniego (z wyłączeniem infrastruktury), 158 - Działania w celu zwiększenia 

równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo 

usług, 136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji 

społeczno-gospodarczej ludzi młodych, 152 - Działania na rzecz promowania 

równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym, 151 - Wsparcie na rzecz 

kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury), 141 - Wsparcie na rzecz 

mobilności pracowników, 157 - Działania na rzecz integracji społecznej obywateli 

państw trzecich, 143 - Działania promujące równowagę między życiem 

zawodowym a prywatnym obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami 

niesamodzielnymi, 147 - Działania zachęcające do aktywnego starzenia się w 

dobrym zdrowiu, 159 - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie 

opieki rodzinnej i środowiskowej, 160 - Działania na rzecz poprawy dostępności, 

efektywności i odporności systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem 

infrastruktury), 161 - Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki 

długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury), 163 - Promowanie integracji 

społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
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osób najbardziej potrzebujących i dzieci, 156 - Działania szczególne na rzecz 

zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy, 135 - Działania na 

rzecz promowania dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych 

Opis działania 

W Priorytecie I będzie możliwość realizacji współpracy ponadnarodowej we 

wszystkich celach szczegółowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. a) - l) 

rozporządzenia ws. EFS+, z wyjątkiem celu szczegółowego j), który nie jest 

przewidziany do wdrażania w ramach FERS  

 

Współpraca z partnerami zagranicznymi realizowana w Programie przyczyni się do 

wymiany doświadczeń, wykorzystania rozwiązań niestosowanych dotychczas w 

Polsce, a także wypracowania nowych rozwiązań, zwiększając przez to jakość 

podejmowanej interwencji.  

 

Dzięki współpracy ponadnarodowej podmioty z Polski:  

- uzyskają dostęp do nowej wiedzy i pomysłów oraz możliwość dzielenia się 

własnymi przemyśleniami i przedyskutowania ich w szerszym kontekście,  

- będą mogły skorzystać z doświadczenia i wiedzy partnerów w celu 

przetestowania oraz udoskonalenia istniejących produktów np. kursów, metod, 

narzędzi, procedur etc.,  

- będą miały możliwość nawiązywania kontaktów z większą grupą partnerów w 

prowadzonej działalności, co może wpłynąć na zwiększenie skali i jakości 

świadczonych usług/realizowanych zadań.  

 

Realizacja projektów współpracy ponadnarodowej zwiększa zakres i zasięg 

oddziaływania projektu, daje możliwość nawiązania kontaktów, wprowadzenia 

innowacji, wypracowania dodatkowych rezultatów i produktów, pozyskania 
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nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zaś w przypadku uczestników 

projektu umożliwia uzyskanie nowych kompetencji zawodowych i kluczowych, 

wzbogacenie wiedzy merytorycznej oraz doskonalenie umiejętności językowych i 

komunikacyjnych.  

 

Wdrażając wsparcie o charakterze współpracy ponadnarodowej, należy zachować 

elastyczność i dopuścić realizację projektów w ramach wszystkich celów 

szczegółowych wdrażanych w ramach Programu.  

 

W ramach współpracy ponadnarodowej będą realizowane następujące typy 

operacji:  

- Projekty współpracy ponadnarodowej, zakładające wdrożenie nowych rozwiązań 

dzięki współpracy z partnerem zagranicznym,  

- Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających 

wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  

- Rozszerzenie projektów standardowych o komponent współpracy 

ponadnarodowej.  

 

Rozszerzanie projektów przeznaczone jest dla podmiotów realizujących projekty 

standardowe (również w ramach programów regionalnych), które chcą podnieść 

jakość realizowanych działań poprzez wykorzystanie współpracy z partnerem 

ponadnarodowym.  

 

W przypadku wszystkich typów operacji poza wymianą informacji i doświadczeń, 

mogą zostać objęte wsparciem 3 schematy współpracy z partnerem 

ponadnarodowym:  

- wypracowanie nowych rozwiązań w partnerstwie zagranicznym,  
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- adaptacja zagranicznych rozwiązań w Polsce,  

- równoległe tworzenie nowych rozwiązań.  

 

Rodzaje działań zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH, ponieważ nie 

oczekuje się, aby miały znaczący negatywny wpływ na środowisko.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 



12 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, 

Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, MŚP, Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Instytucje 

integracji i pomocy społecznej, Instytucje rynku pracy, Organizacje zrzeszające 

pracodawców, Podmioty ekonomii społecznej, Partnerzy gospodarczy, Uczelnie, 

Związki zawodowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego, Instytucje kultury i sportu, Jednostki naukowe, 

Organizacje pozarządowe, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje finansowe, 

Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Izby gospodarcze, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu 

Słowa kluczowe 
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współpraca_miedzynarodowa 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Small mid caps, Mikro, Mid caps, Małe, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLALCO01 - Liczba podmiotów, które podjęły współpracę z partnerem 

zagranicznym w Programie 
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WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLALCR01 - Liczba podmiotów, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki 

współpracy z partnerem zagranicznym 

 

Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.B - Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 

przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i 

odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz 

przepływów i mobilności na rynku pracy 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 269 664,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 775 131,00 

Zakres interwencji 

139 - Działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb rynku pracy 

celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia 

terminowej i dopasowanej do potrzeb pomocy 

Opis działania 
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1. Wypracowanie oraz wdrożenie jednolitych standardów jakości funkcjonowania 

instytucji rynku pracy oraz systemu ich monitorowania   

 

W ramach tego działania zostaną wypracowane jednolite standardy jakości 

funkcjonowania PSZ oraz OHP oraz system monitorowania ich efektywności, tak 

aby każdy ich klient otrzymał wysokiej jakości usługi, które będą odpowiadały na 

jego potrzeby. Wypracowanie standardów zostanie poprzedzone analizą efektów 

interwencji prowadzonej w tym obszarze w latach 2014-2020 i przeprowadzeniem 

badania potrzeb i oczekiwań klientów PSZ.  

 

W wyniku tych działań zostaną wypracowane:  

- standard obsługi klientów PSZ z wyszczególnionym modułem dotyczącym obsługi 

OzN  

- standard wsparcia uczestników OHP oraz klientów zewnętrznych.  

 

Działanie to będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie skuteczności i 

efektywności działania tych jednostek, a tym samym przyczyni się do ich 

postrzegania jako instytucji świadczących wysokiej jakości usługi skoncentrowane 

na klientach (tzn. osobach bezrobotnych i poszukujących pracy, osobach 

niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osobach biernych zawodowo, 

przedsiębiorcach/pracodawcach oraz instytucjach zewnętrznych, z którymi urzędy 

pracy współpracują).  

 

2. Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji rynku pracy w zakresie 

profesjonalizacji wsparcia świadczonego na rzecz osób będących w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy  
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Wsparciem zostaną objęci pracownicy PSZ oraz OHP odpowiedzialni za tworzenie 

polityki zatrudnieniowej dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy oraz bezpośrednio udzielający wsparcia osobom z tych grup docelowych. 

Osoby te w wyniku udziału w studiach podyplomowych „szytych na miarę” i 

szkoleniach uzyskają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje dotyczące pracy z 

osobami będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby długotrwale 

bezrobotne, cudzoziemcy, OzN, osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 30 

roku życia) oraz z osobami zagrożonymi dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. Informacja o możliwości skorzystania z tej interwencji 

zostanie skierowana do wszystkich pracowników IRP.  

 

Tematyka studiów podyplomowych i szkoleń będzie uwzględniała również 

zagadnienia związane z współczesnymi wyzwaniami rynku pracy, w tym z zieloną i 

cyfrową transformacją. Program studiów i szkoleń zostanie opracowany na 

podstawie badania potrzeb szkoleniowych pracowników IRP.  

 

 3. Strategiczna koordynacja wsparcia dla grup społecznych szczególnie wrażliwych 

na rynku pracy (osoby młode i długotrwale bezrobotni) poprzez wypracowanie 

standardów wsparcia klientów PSZ, systemu monitorowania ich losów, realizację 

działań informacyjnych i in.   

 

Jak wskazano w Umowie Partnerstwa i części diagnostycznej Programu grupą 

wymagającą szczególnego wsparcia na rynku pracy są osoby młode, które mocno 

ucierpiały w wyniku pandemii COVID 19 oraz osoby długotrwale bezrobotne. Na 

poziomie krajowym niezbędne jest zapewnienie koordynacji wsparcia 

skierowanego do osób młodych do 29 roku życia w ramach wdrażania Gwarancji 

dla Młodzieży i wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym ze 

szczególnym uwzględnieniem we wszystkich planowanych działaniach 

perspektywy OzN.  
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W tym działaniu będą realizowane w szczególności następujące przedsięwzięcia:  

- wypracowanie szczegółowych standardów dotyczących dotarcia do osób 

młodych i metod wsparcia tej grupy docelowej, wynikających z Zalecenia Rady UE 

w sprawie GdM; 

- wypracowanie standardów realizacji wsparcia skierowanego do osób 

długotrwale bezrobotnych;  

- opracowanie modelu punktów kompleksowej obsługi osób młodych i osób 

długotrwale bezrobotnych tzw. one stop shop; 

- wypracowanie systemu oceny cyfrowych kompetencji osób młodych; 

- realizacja badań (w tym ewaluacyjnych) i analiz dot. sytuacji osób młodych i osób 

długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, w tym w zakresie innowacyjnych 

metod wsparcia, oraz efektów wsparcia oferowanego tym dwóm grupom;  

- stworzenie systemu monitorowania losów osób młodych i osób długotrwale 

bezrobotnych po zakończeniu wsparcia; 

- realizacja działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do osób młodych 

oraz osób długotrwale bezrobotnych na temat dostępnego wsparcia, w tym 

również do osób młodych z terenów OSI;  

- badania służące zdiagnozowaniu przyczyn migracji osób młodych z terenów OSI 

oraz wypracowaniu rozwiązań programowych i prawnych, w tym instrumentów 

rynku pracy, dla budowania zachęt dla pozostawania na terenach OSI.  

 

4. Opracowanie interaktywnych narzędzi ułatwiających tworzenie ścieżek kariery i 

ścieżek edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących materiałów 

zawodoznawczych, baz danych i klasyfikacji  
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W ramach tego działania przewidziane jest stworzenie kompleksowego narzędzia 

informatycznego ułatwiającego korzystanie z informacji o zawodach, 

zawierającego możliwość wyszukiwania zawodów wg określonych filtrów, 

porównywanie zawodów, wymagań, zadań, kwalifikacji itp. przez doradców 

zawodowych, pracowników działów HR, uczniów, studentów, osób planujących 

przekwalifikowanie lub podnoszenie swoich kompetencji. W projekcie zostanie 

przyjęte podejście branżowe do organizacji zasobów zawodoznawczych tzn. w 

pierwszej kolejności na nowo zorganizowane zostaną zasoby zawodoznawcze w 10 

wybranych branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego.  

 

5. System strategicznego prognozowania zapotrzebowania na umiejętności w 

obszarze zielonej i cyfrowej gospodarki.  

 

Zazielenianie gospodarek będzie miało duży wpływ na rynki pracy w przyszłości - 

pojawią się nowe miejsca pracy, inne znikną lub stracą na znaczeniu. Przewiduje 

się znaczne przesunięcia pracodawców i pracowników między sektorami i 

zawodami [1]. W związku z tym konieczne będzie rozwiązanie problemu 

niedopasowania umiejętności, ze szczególnym naciskiem na zaspokojenie 

zapotrzebowania zielonej gospodarki na umiejętności.  

 

W ramach tego działania planuje się:  

- kontynuację i udoskonalenie projektu „System prognozowania polskiego rynku 

pracy” z uwzględnieniem potrzeb związanych z zieloną i cyfrową gospodarką. W 

ramach projektu prognozowany jest popyt na pracę, podaż pracy oraz luki 

popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania 

szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 r.  

- integrację danych dostępnych z innych systemów prognozowania, takich jak 

system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów uczelni (ELA); Bilans 
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Kapitału Ludzkiego; Zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  

 

Narzędzie to pozwoli na szacowanie zapotrzebowania na umiejętności zielone i 

cyfrowe w kolejnych latach i m. in. w konsekwencji dostosowanie podaży szkoleń 

w tym zakresie.   

 

[1] The future of skills. Employment in 2030, Pearson, 2017 r. 

https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf, (data 

wejścia 18-07-2022 r.) 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 3% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, Uczelnie, Podmioty ekonomii 

społecznej, Organizacje pozarządowe, Organizacje zrzeszające pracodawców, 

Związki zawodowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Administracja rządowa, 

Instytucje rynku pracy, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

osoby dorosłe, studenci, uczniowie, pracodawcy, pracownicy systemu oświaty, JST 

oraz podległe im podmioty, pracownicy instytucji rynku pracy (w tym publicznych 

służb zatrudnienia), administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej 

organy i jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby 

zatrudnienia) 

Słowa kluczowe 

instytucje_rynku_pracy, modernizacja_rynku_pracy 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLBCO03 - Liczba branż, dla których opracowano materiały 

zawodoznawcze w ramach programu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLBCO04 - Liczba opracowanych standardów wsparcia osób młodych i 

długotrwale bezrobotnych w programie 

WLWK-PLBCO06 - Liczba opracowanych systemów informatycznych do 

wyznaczania prognoz dla rynku pracy w okresie do 2050 roku 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLBCO02 - Liczba pracowników IRP objętych wsparciem w programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
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WLWK-PLBCO07 - Liczba wypracowanych standardów jakości funkcjonowania PSZ 

i OHP 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLBCR03 - Funkcjonująca baza interaktywnych narzędzi zawodoznawczych 

wg branż ułatwiających tworzenie ścieżek kariery i ścieżek edukacyjnych 

WLWK-PLBCR05 - Funkcjonujący system do prognoz dla rynku pracy w obszarze 

cyfrowej i zielonej gospodarki w okresie do 2050 roku 

WLWK-PLBCR02 - Liczba pracowników IRP, którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

WLWK-PLBCR01 - Liczba wdrożonych standardów jakości funkcjonowania PSZ i 

OHP 

WLWK-PLBCR04 - Odsetek instytucji rynku pracy, które wdrożyły standardy 

opracowane w ramach projektu 

 

Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz 

zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia 

dla zdrowia 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

274 671 308,00 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

226 655 003,00 

Zakres interwencji 

146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Opis działania 

W Działaniu realizowane będą poniższe typy projektów:   

 

1. Działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych 

pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju, w tym:  

 

a) dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach  

 

Realizowane będą działania szkoleniowe oraz doradcze w zakresie dostosowania 

się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także 

wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. 

Oprócz wsparcia w realizacji usług rozwojowych za pośrednictwem BUR, 

przedsiębiorcy otrzymają indywidualną diagnozę potrzeb oraz wsparcie 

mentoringowe lub konsultacyjne.  

 

Sfinansowane zostaną również działania wspierające doradztwo i mentoring dla 

firm w okresowych trudnościach, takie jak: standaryzacja pracy mentora, szkolenia 

dla doradców-mentorów, prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego 

systemu wczesnego ostrzegania, badanie bieżących potrzeb przedsiębiorców w 

trudnościach czy platforma wymiany doświadczeń.  
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b) związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z 

rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji   

 

Doświadczenia z PO WER wskazują, że jest to skuteczna forma oddziaływania na 

wzrost kompetencji pracowników w obszarach zgodnych z zapotrzebowaniem na 

kompetencje w poszczególnych sektorach gospodarki. Pozwala ona również na 

wiarygodną weryfikację popytu przedsiębiorców w tym zakresie, a także w 

efektywny sposób wpływa na instytucje szkoleniowo-doradcze odpowiedzialne za 

przygotowanie oferty dopasowanej do zidentyfikowanych potrzeb sektorów.  

 

c) działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)  

 

Zaplanowano dwa rodzaje działań w formie szkoleń oraz doradztwa:  

 

    wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i 

usług. Planowane szkolenia (i związane z nimi bezpośrednio doradztwo) mają na 

celu przekazanie przedsiębiorcom podstawowej wiedzy na temat możliwości 

dostosowania oferowanych przez nich produktów/usług do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami.  

 

    wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA. Planowane jest 

finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację 

przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku 

z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego. Realizowane wsparcie dotyczyć 

będzie m.in.: zasad uniwersalnego i włączającego projektowania towarów i usług, 

sposobów zapewnienia dostępności oferowanych produktów i usług oraz 
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dostępności przestrzeni do potrzeb użytkowników, w tym osób ze szczególnymi 

potrzebami; podnoszenia kompetencji w obszarze zapewniania dostępności 

produktów i usług oraz wsparcia w zakresie wdrażania wymogów prawnych dot. 

dostępności produktów i usług, w szczególności dot. prawidłowego wprowadzania 

produktów do obrotu oraz świadczenia usług zgodnie z przepisami o dostępności 

oraz przepisami o nadzorze rynku.  

 

d) działania w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na 

rynku pracy  

 

Interwencja będzie skierowana do zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na 

menadżerów i będzie miała na celu przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i 

zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy 

zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Wsparcie będzie również 

nakierowane na podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu zapobiegania 

dyskryminacji na rynku pracy oraz na ukazanie korzyści płynących z praktyk 

zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.  

 

2. Rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii:  

 

a) w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym  

 

Wsparcie dotyczyć będzie m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania 

rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania 

przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w 

przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.  
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b) wynikające z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. 

kompetencji.  

 

3. Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług:  

 

a) działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenie 

powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji   

 

Wsparcie będzie kierowane do podmiotów świadczących usługi rozwojowe w celu 

poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez wsparcie procesów 

zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania jakością; 

podniesienie kompetencji kadry; wsparcie w zakresie wytworzenia lub pozyskania 

nowego know-how, stworzenia i rozwoju nowych form usług rozwojowych lub 

wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.  

 

Planuje się również wsparcie podmiotów świadczących usługi rozwojowe w 

procesie włączania kwalifikacji rynkowych do ZRK (przede wszystkim 

informacyjne) oraz w procesach dostosowania się do wymogów ZSK dotyczących 

walidacji i certyfikacji.  

 

b) rozwój BUR oraz działania informacyjne promujące BUR i jej wykorzystanie  

 

Wsparcie polegać będzie na umożliwieniu korzystania z usług rozwojowych 

wszystkim grupom potencjalnych użytkowników poprzez wprowadzenie nowych 

funkcjonalności odpowiadających ich potrzebom. W BUR dostępna będzie oferta 
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usług dla wszystkich dorosłych planujących podnieść lub zmienić kwalifikacje, w 

tym dla osób o niskich kwalifikacjach, osób po 50 roku życia. Nowe funkcjonalności 

będą opracowywane na podstawie przeprowadzanych badań oraz analiz, przy 

udziale użytkowników i interesariuszy systemu. Jedną z funkcjonalności będzie 

koncepcja Indywidualnych Kont Rozwojowych. W projekcie prowadzony będzie 

monitoring cen oraz zakresu usług rozwojowych dzięki cyklicznemu badaniu, które 

będzie zawierało rekomendacje dotyczące dalszych działań. Jednocześnie, w 

ramach projektu monitorowana będzie dostępność usług. Wyniki monitoringu 

będą przekazywane odpowiednim instytucjom, w szczególności radom ds. 

kompetencji oraz regionom. Przewidziane zostaną także działania dodatkowe 

związane z zachęcaniem usługodawców do rozbudowania oferty usług.  

 

Upowszechnianie informacji nt. BUR będzie promować uczenie się dorosłych, w 

szczególności poprzez skierowanie akcji informacyjnych do osób, które nie 

podnoszą swoich umiejętności/kompetencji/kwalifikacji oraz zwiększać 

świadomość podmiotów świadczących usługi rozwojowe o możliwościach, które 

daje BUR.  

 

4. Przetestowanie systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych  

 

Pilotaż przewiduje dwie fazy. Pierwsza ma na celu zweryfikowanie wstępnych 

założeń, przetestowanie kilku możliwych rozwiązań. IKR będą zasilane ze środków 

publicznych (EFS+), pracodawcy i pracownika. Testowe wdrożenie IKR obejmie 

grupę pracujących osób dorosłych, która otrzyma indywidualne uprawnienia w 

celu zakupienia usług rozwojowych. Sposób wykorzystania dostępnej kwoty, 

potrzeby użytkowników systemu, elementy które wspierają albo blokują 

wykorzystanie środków będzie podlegać stałej obserwacji. W oparciu o wyniki 

pilotażu, przygotowany zostanie ostateczny opis systemu, a rozwiązanie zostanie 

sprawdzone na większej grupie pracowników.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 10% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 
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Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Instytucje 

wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Uczelnie, MŚP, Partnerzy gospodarczy, Organizacje pozarządowe, Związki 

zawodowe, Organizacje zrzeszające pracodawców, Duże przedsiębiorstwa, 

Ośrodki kształcenia dorosłych, Organizacje badawcze, Izby gospodarcze, Jednostki 

naukowe, Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

osoby dorosłe, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), podmioty 

świadczące usługi rozwojowe, pracownicy, pracodawcy 

Słowa kluczowe 

adaptacyjność, indywidualne_konta_rozwojowe, baza_usług_rozwojowych, 

dostępność, gospodarka_niskoemisyjna, szkolenia, rady_sektorowe, 

firmy_w_trudnościach, gospodarka_o_obiegu_zamkniętym 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
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WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLDCO12 - Liczba opracowanych nowych funkcjonalności w Bazie Usług 

Rozwojowych 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLDCO13 - Liczba osób pracujących objętych systemem Indywidualnych 

Kont Rozwojowych 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLDCO11 - Liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe objętych 

wsparciem 

WLWK-PLDCO09 - Liczba pracowników objętych wsparciem w obszarach 

kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

WLWK-PLDCO10 - Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej 

ekonomii 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLDCR08 - Liczba  osób, które skorzystały z udostępnionych środków na 

Indywidualnych Kontach Rozwojowych 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLDCR06 - Liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które 

wypracowały wartość dodaną 

WLWK-PLDCR05 - Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie 

zielonej ekonomii 

WLWK-PLDCR07 - Liczba wdrożonych nowych funkcjonalności w Bazie Usług 

Rozwojowych 

 

Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.E - Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności 

systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym 

przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania 

nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania 

dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

209 616 854,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

172 972 959,00 
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Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

 1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty  

- działania edukacyjne dla kadr systemu oświaty i JST w obszarach kluczowych, w 

tym w zakresie aktualnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania (w tym dzieci 

i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym), rozwijania kompetencji kluczowych 

dzieci, kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli (w tym jak bezpiecznie 

korzystać z nowych technologii, uczyć krytycznego myślenia i przeciwdziałać 

dezinformacji poprzez edukację), sztucznej inteligencji, umiejętności stosowania 

innowacyjnych metod nauczania i oceniania, zindywidualizowanego podejścia do 

ucznia, pracy z zespołami klasowymi zróżnicowanymi pod względem potrzeb 

edukacyjnych uczniów, wielokulturowości oraz innowacyjnych rozwiązań w 

organizacji pracy szkoły, cyfrowego rozwoju oświaty, prawa oświatowego i 

dobrych praktyk w kształceniu nauczycieli;  

- studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w 

kształceniu zawodowym;  

- rozwiązania zapewniające dostęp do wysokiej jakości doradztwa metodycznego;  

- kursy języka polskiego, kursy dla nauczycieli z Ukrainy.  

 

2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie 

kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku 

pracy m.in.:  

- pilotaż modułowych e-podręczników - wsparcie nowatorskich metod nauczania, 

uczenia się i oceniania oraz szkolenia dla nauczycieli z ich wykorzystania;  

- rozwijanie metod wspierania indywidualnego potencjału uczniów;  
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- międzynarodowe badania w obszarze kompetencji kluczowych, nauczania, 

działania upowszechniające i wdrażające narzędzia opracowane w PO WER i PO 

KL;  

- przeprowadzenie egzaminów dla uczniów z Ukrainy.  

 

3. Badanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty dot. kształcenia dzieci 

przybywających z zagranicy. Zebranie dobrych praktyk, analiza sytuacji w 

województwach, w szczególności w kontekście znacznego napływu dzieci z 

Ukrainy, przygotowanie rekomendacji dla regionów i wniosków w zakresie 

ewentualnych zmian legislacyjnych. Badanie wykorzysta już istniejące raporty, 

opracowania i nowo zebrane dane.  

 

4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego 

dostosowania do potrzeb rynku pracy:  

- rozwój systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych;  

- opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających współpracę pracodawców ze 

szkołami;  

- wzmocnienie drożności między kształceniem zawodowym na poziomie 

ponadpodstawowym i wyższym, w tym rozwój kształcenia zawodowego na 

poziomie 5 PRK i wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, w 

tym kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz rozwoju mechanizmów 

monitorowania kształcenia zawodowego.  

 

5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego  

- rozwój obudowy multimedialnej doradztwa zawodowego do nowych zawodów 

(opracowane materiały będą wolne od stereotypów związanych z wyborem 
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zawodu), w tym aktualizacja materiałów wspierających realizację doradztwa 

zawodowego;  

- organizacja konkursów SkillsPoland i udział w EuroSkills i WorldSkills;  

- przygotowanie i wdrożenie portalu wspierającego rozwój i promocję kształcenia 

zawodowego oraz kontakt pracodawców i szkół. Portal będzie łączył informacje 

dotyczące doradztwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia z 

informacjami z rynku pracy. Na portalu będą dostępne m.in. materiały dot. 

zawodów w zakresie ekologii.  

 

6. Rozwój innowacji i wsparcie ucznia zdolnego w kształceniu zawodowym  

- wypracowanie modelu pracy z uczniem zdolnym;  

- opracowanie i wdrażanie koncepcji szkoły ćwiczeń w kształceniu zawodowym i 

rozwój kompetencji proinnowacyjnych uczniów.  

 

 7. Cyfryzacja w edukacji   

- rozwój ZPE, wprowadzanie nowych funkcjonalności;  

- rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych, egzaminów 

zewnętrznych, e-dostęp do danych oświatowych, rozwiązania informatyczne na 

rzecz wsparcia edukacyjno-specjalistycznego i funkcjonalności wynikających z 

bieżących potrzeb systemu oświaty. Działania uwzględnią możliwość powiązania 

informacji na ZPE z danymi gromadzonymi w ZRK;  

- finansowanie uzupełniania oferty e-materiałów do kształcenia zawodowego i 

ogólnego, przygotowanych zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania/racjonalnych dostosowań, m.in.: materiały specjalistyczne i 

zaawansowane technologicznie, gry edukacyjne, materiały dotyczące edukacji 

klimatycznej, wspierające uczniów migrujących, materiały ukierunkowane na 

wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych, przekrojowych i 
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proinnowacyjnych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy. 

Realizowane będą szkolenia dotyczące pracy z e-materiałami. E-materiały 

wypracowane w PO WER zostaną wzmocnione pod względem narzędziowym i 

metodycznym i będą odnosić się do kreowania środowiska edukacyjnego w 

oparciu m.in. o gamifikację, web-quest, uczenie przez projekty i problem czy 

nauczanie przez dociekania naukowe;  

- opracowanie zadań egzaminacyjnych, w tym multimedialnych, z udziałem 

pracodawców i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie 

informatycznym uwzględniających przeprowadzanie egzaminów zawodowych w 

formule on-line dla uczniów, absolwentów i dorosłych zamierzających potwierdzić 

efekty wcześniejszego uczenia się. Rozwiązania będą uwzględniały potrzeby 

integracji i synergii z inicjatywą Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa 

oraz z SIO, SIOEO w ramach rozwijania KSDO. Podniesione zostaną kompetencje 

autorów, recenzentów i egzaminatorów dotyczące rozwiązań metodycznych. 

Opracowana zostanie koncepcja uwzględniająca wirtualną i rozszerzoną 

rzeczywistość w zadaniach egzaminacyjnych.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 
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Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Partnerzy społeczni, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Przedszkola i inne formy wychowania 

przedszkolnego, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Izby gospodarcze, Organizacje 

pozarządowe, Pozarządowe organizacje turystyczne, Jednostki naukowe, Uczelnie 
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Grupa docelowa 

organizacje pozarządowe, pracownicy systemu oświaty, organizacje 

pracodawców, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi edukacyjne, kadra JST, 

rodzice lub opiekunowie, uczniowie, jednostki systemu oświaty, pracodawcy 

Słowa kluczowe 

cyfryzacja, uczenie_się_przez_całe_życie, e-podręczniki, egzamin, 

edukacja_klimatyczna, edukacja, dopasowanie_do_rynku_pracy, dokształcanie, 

kompetencje, kształcenie_zawodowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Small mid caps, Duże, Mid caps, Mikro, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLECO02 - Liczba doradców metodycznych przeszkolonych do wdrożenia 

nowych standardów pracy 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLECO07 - Liczba opracowanych e-materiałów 

WLWK-PLECO13 - Liczba opracowanych rozwiązań informatycznych wspierających 

cyfryzację systemu oświaty 
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WLWK-PLECO08 - Liczba opracowanych rozwiązań w zakresie doskonalenia 

systemu kształcenia zawodowego 

WLWK-PLECO12 - Liczba opracowanych zadań egzaminacyjnych do egzaminów 

zawodowych 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLECO05 - Liczba osób uczestniczących w studiach podyplomowych 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w kształceniu 

zawodowym 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLECO11 - Liczba placówek objętych wsparciem w zakresie przekształcenia 

w szkołę ćwiczeń 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLECO04 - Liczba przedstawicieli kadr JST objętych wsparciem 

WLWK-PLECO03 - Liczba przedstawicieli kadr systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLECO10 - Liczba uczestników przystępujących do eliminacji do krajowych 

konkursów (SkillsPoland) 

WLWK-PLECO06 - Liczba upowszechnionych nowatorskich narzędzi edukacyjnych 

lub metod nauczania i uczenia się 
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WLWK-PLECO09 - Liczba zawodów, dla których opracowano materiały 

multimedialne dla doradztwa zawodowego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLECR02 - Liczba nauczycieli, którzy objęci zostali wsparciem doradców 

metodycznych z wykorzystaniem nowych standardów pracy 

WLWK-PLECR05 - Liczba osób, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu 

nauczyciela w kształceniu zawodowym 

WLWK-PLECR12 - Liczba ośrodków egzaminacyjnych, w których został 

przeprowadzony próbny egzamin zawodowy z wykorzystaniem prototypu systemu 

informatycznego do przeprowadzania egzaminów zawodowych w formule on-line 

WLWK-PLECR11 - Liczba placówek, które wdrożyły model szkoły ćwiczeń w 

kształceniu zawodowym 

WLWK-PLECR06 - Liczba pracowników systemu oświaty, którzy wdrożyli nowe 

metody nauczania 

WLWK-PLECR04 - Liczba przedstawicieli kadr JST, którzy podnieśli kompetencje 

WLWK-PLECR03 - Liczba przedstawicieli kadr systemu oświaty, którzy podnieśli 

kompetencje 

WLWK-PLECR10 - Liczba uczestników krajowych konkursów (SkillsPoland), którzy 

podnieśli swoje umiejętności zawodowe 

WLWK-PLECR07 - Liczba upowszechnionych e-materiałów 

WLWK-PLECR13 - Liczba wdrożonych rozwiązań informatycznych wspierających 

cyfryzację systemu oświaty 

WLWK-PLECR08 - Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie doskonalenia systemu 

kształcenia zawodowego 

WLWK-PLECR09 - Liczba zawodów, dla których upowszechniono materiały 

multimedialne dla doradztwa zawodowego 
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Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.E - Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności 

systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym 

przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania 

nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania 

dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

542 696 627,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

447 825 828,00 

Zakres interwencji 

150 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

W Działaniu realizowane będą poniższe typy projektów:  

 

1. Dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb 

rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji  
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Działania obejmą:  

 

- tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia, w tym 

uczelni zawodowych, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy 

uwzględnieniu wyzwań rozwojowych oraz potrzeb regionalnych rynków pracy. Do 

programów włączane będą zagadnienia dot. m.in. zmian klimatycznych, aspektów 

środowiskowych, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju oraz 

dostępności (w tym projektowania uniwersalnego);  

 

- kompleksowe wsparcie studentów. Zmienione programy kształcenia zostaną 

wzbogacone o elementy praktyczne podnoszenia kompetencji studentów (m.in. 

atrakcyjne staże, wizyty studyjne, zajęcia prowadzone przez praktyków). Zajęcia 

wyrównawcze, rozwijające kompetencje cyfrowe czy przygotowujące do 

egzaminów specjalistycznych przyczynią się też do ograniczenia zjawiska 

przedwczesnego kończenia nauki, w tym przez osoby z grup defaworyzowanych. 

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb i czynników defaworyzacji, przewiduje 

się też wsparcie materialne i pomoc psychologiczną;  

 

- wsparcie doktorantów dotyczące wyłącznie podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych oraz kształcenia na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki;  

 

- działania na rzecz rozwoju kierunków STEM, w tym ich promowanie wśród 

kobiet;  

 

- wzmacnianie kompetencji kadry podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, w tym 

cyfrowych, wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki 

kształcenia, nauczania myślenia krytycznego, kompetencji merytorycznych, 

zarządczych oraz przekrojowych, w tym w zakresie rozwoju świadomości i 
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umiejętności na rzecz zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, 

przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych. Wspierane będzie 

tworzenie i funkcjonowanie centrów doskonałości dydaktycznej;  

 

- działania ograniczające przerywanie nauki, w tym zmiany w zakresie realizacji 

procesu kształcenia (m.in. systemu kształcenia na odległość/hybrydowego, 

dostosowanie systemu i procedur oraz wsparcie cyfryzacji procesu kształcenia), 

działania na rzecz zwiększenia efektywności procesu rekrutacji, tworzenie i 

wsparcie funkcjonowania struktur odpowiadających za współpracę ze szkołami 

średnimi, podmiotami doradztwa zawodowego i za prowadzenie kształcenia we 

współpracy z pracodawcami, w tym prognozowanie zapotrzebowania na 

kompetencje w gospodarce.  

 

2. Rozwój oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych   

 

Rozwój kompetencji dorosłych jako niestandardowych odbiorców szkolnictwa 

wyższego jest odpowiedzią na potrzeby gospodarcze, koncentrować się będzie na 

wsparciu przez uczelnie idei uczenia się przez całe życie i dopasowaniu do 

oczekiwań pracodawców oraz kształcenia kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej 

gospodarki. Oferta dydaktyczna uczelni wzbogacana będzie o krótkie, elastyczne i 

odpowiadające na oczekiwania pracodawców formy doszkalające (np. kursy, 

szkolenia).  

 

Wspierane będzie kształcenie zawodowe oraz uruchamianie kształcenia 

specjalistycznego na 5 poziomie PRK i kursów zawodowych dopasowanych do 

potrzeb rynku pracy, z wykorzystaniem m. in. mikrokwalifikacji [1].  

 

3. Umiędzynarodowienie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki   
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Wspierana będzie krótkookresowa akademicka mobilność międzynarodowa 

przedstawicieli podmiotów systemu, służąca podnoszeniu kompetencji i jakości 

kształcenia. Wesprze to budowanie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.  

 

Wspierana będzie zdolność instytucjonalna podmiotów systemu w zakresie 

umiędzynarodowienia i podejmowania inicjatyw o charakterze ponadnarodowym 

przez m.in. wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów 

kształcenia, poprawę obsługi osób z zagranicy, wzmocnienie rozwiązań w zakresie 

uznawalności wykształcenia, wsparcie tworzenia międzynarodowych partnerstw 

akademickich jako uzupełnienie działań w Erasmus+. Aby zapewnić ramy krajowe 

dla powyższych działań, podejmowane będą strategiczne inicjatywy związane z 

bieżącymi trendami w umiędzynarodowieniu.  

 

[1] Działanie możliwe do realizacji po wprowadzeniu stosownych regulacji 

prawnych.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
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2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

10 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 3% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Uczelnie 
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Grupa docelowa 

doktoranci, studenci, osoby fizyczne, uczelnie i inne podmioty systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 

pracownicy uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

Słowa kluczowe 

umiędzynarodowienie, szkoła_wyższa, kształcenie, kwalifikacje, kompetencje, 

szkolnictwo_wyższe, doktorant, kadra_uczelni, uczelnia, student 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLECO19 - Liczba doktorantów objętych wsparciem w zakresie nabywania i 

rozwoju kompetencji lub kwalifikacji  

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLECO16 - Liczba osób dorosłych objętych wsparciem uczelni w zakresie 

uczenia się przez całe życie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLECO17 - Liczba osób objętych wsparciem w ramach podnoszenia jakości 

kształcenia w obszarze umiędzynarodowienia  

WLWK-PLECO20 - Liczba osób z kadry akademickiej objętych wsparciem w zakresie 

nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji  

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLECO14 - Liczba podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

objętych wsparciem w celu dostosowania kształcenia do potrzeb rozwoju 

gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji  

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLECO15 - Liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i 

rozwoju kompetencji lub kwalifikacji 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLECR15 - Liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, 

które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+ 

WLWK-PLECR14 - Liczba podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które 

dostosowały kształcenie do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej 

transformacji 

WLWK-PLECR18 - Liczba podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, które wdrożyły 

rozwiązania mające na celu podniesienie jakości kształcenia w obszarze 

umiędzynarodowienia 
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Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 

kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w 

odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 

a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

94 786 426,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

78 216 460,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

1. Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego:  

- kompleksowe działania na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych 

placówek realizujących wsparcie edukacyjno-specjalistyczne będą obejmować 

zwiększenie dostępności oferowanego wsparcia i poszerzenie jego oferty, w tym w 

zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, wczesnej 

diagnostyki i interwencji, wykorzystania oceny funkcjonalnej oraz modelu 
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skoncentrowanego na rodzinie, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych 

wypracowanych w PO WER czy szkolenia kadr;  

- działania na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które będą 

obejmować szkolenia i wsparcie w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz 

innymi dorosłymi przybyłymi z Ukrainy, wsparcie osób z doświadczeniem 

migracyjnym i uchodźczym, wsparcie nauki języka ukraińskiego oraz tworzenie 

grup wymiany doświadczeń pomiędzy poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, szkołami, przedszkolami polskimi i ukraińskimi, z zachowaniem 

komplementarności z działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym.  

 

2. Rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się: 

- stworzenie brakujących narzędzi do wdrożenia oceny funkcjonalnej na każdym 

etapie edukacji i rozwoju osób uczących się, w tym narzędzia do monitorowania 

rozwoju dzieci i młodzieży, narzędzia diagnostyczne, normy do testów, narzędzia 

do wieloaspektowego pomiaru dobrostanu uczniów, e-poradniki i materiały 

metodyczne dla nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną 

pod względem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i in.;  

- opracowanie modelu wsparcia przechodzenia między poszczególnymi etapami 

kształcenia oraz na rynek pracy wraz z materiałami metodycznymi dla nauczycieli, 

rodziców i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego wspierającymi ten 

proces;  

- szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej.  

 

3. Wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły: 

- wypracowanie narzędzi do samooceny szkół dotyczących zaawansowania we 

wprowadzaniu edukacji włączającej oraz jej jakości, a także w zakresie realizacji 

funkcji społecznych i integrujących społeczność szkolną i lokalną;  
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- prowadzenie superwizji dla kadry szkół, w celu zapewnienia właściwych 

warunków pracy nauczycielom i specjalistom;   

- wsparcie konsultacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów 

szkolnych oraz rodziców/opiekunów prawnych, w tym w zakresie praw 

podstawowych, tj. przede wszystkim w zakresie praw OzN, równouprawnienia płci 

i niedyskryminacji;  

- działania, w ramach których wspierany będzie tutoring rówieśniczy w 

przedszkolach, szkołach i uczelniach wśród dzieci, uczniów i studentów;  

- wspieranie różnych form współpracy i wymiany wiedzy (np. wspólne nauczanie – 

co-teaching) pomiędzy nauczycielami polsko- i ukraińsko-języcznymi w 

przedszkolach, szkołach i uczelniach;  

- przygotowanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w języku polskim 

łatwym do czytania i zrozumienia (ETR), z których mogliby korzystać uczniowie 

ukraińscy, którzy nie posługują się biegle językiem polskim. Działania te będą 

realizowane komplementarnie do przedsięwzięć regionalnych.  

 

4. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na 

Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą: 

- wsparcie na rzecz rozwoju sieci SCW, rozwoju Centrum Koordynującego, 

monitorowania i ewaluacji funkcjonowania SCW;  

- szkolenia dla kadry SCW, budowa systemu zapewnienia wysokiej jakości działania 

SCW, podnoszenie kompetencji liderów edukacji włączającej w województwach.  

Zasady funkcjonowania SCW będą uwzględniać potrzebę integralnego podejścia 

do kształcenia, wychowania i wsparcia dzieci i uczniów, z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym uwarunkowanych 

niepełnosprawnością.  

Nie przewiduje się tworzenia nowych placówek, a jedynie zwiększenia zakresu ich 

kompetencji i uprawnień w zależności od przypisanej im roli. Dzięki jasnemu 
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zdefiniowaniu obowiązków oraz kompetencji na poszczególnych etapach pracy z 

dzieckiem, planuje się uzyskać jasny i wydajny system nakierowany na udzielenie 

dziecku kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy jak najbliżej jego miejsca 

zamieszkania z wykorzystaniem kadry przygotowanej do rozwiązywania 

problemów związanych z rozwojem i kształceniem dzieci, obejmujące także 

wspieranie środowiska w jakim wychowują się i uczą tj. rodziny, szkoły.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

10 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Jednostki naukowe, MŚP, Organizacje pozarządowe, 

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, Szkoły i inne placówki 

systemu oświaty, Uczelnie 

Grupa docelowa 

jednostki systemu oświaty, pracownicy systemu oświaty, uczniowie, rodzice lub 

opiekunowie, studenci, organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty, 

podmioty świadczące usługi edukacyjne, kadra JST, organizacje pozarządowe 

Słowa kluczowe 

szkolenie_nauczycieli, poradnie_psychologiczno_pedagogiczne, dokształcanie, 

kompetencje, edukacja_włączająca, dostępność, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, integracja_migrantów, 

poradnia_psychologiczno_pedagogiczna, materiały 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Mid caps, Small mid caps, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO20 - Liczba opracowanych narzędzi i zestawów materiałów 

metodycznych do pracy z osobami uczącymi się z uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLFCO21 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie wzmacniania 

społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-PLFCO18 - Liczba poradni psychologiczno-pedagogicznych objętych 

wsparciem 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO19 - Liczba przedstawicieli kadr edukacji włączającej objętych 

wsparciem 

WLWK-PLFCO15 - Liczba utworzonych Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR09 - Liczba placówek systemu oświaty, które wzmocniły funkcję 

społeczno-wychowawczą 

WLWK-PLFCR06 - Liczba poradni psychologiczno-pedagogicznych, które wdrożyły 

rozwiązania w zakresie wsparcia edukacyjno-specjalistycznego 

WLWK-PLFCR08 - Liczba przedstawicieli kadr edukacji włączającej, którzy podnieśli 

kompetencje 

WLWK-PLFCR10 - Liczba Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą funkcjonujących po zakończeniu udziału w projekcie 

WLWK-PLFCR13 - Liczba zwalidowanych rozwiązań ukierunkowanych na 

podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce 

 

Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 

kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w 

odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 
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dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 

a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Instytucja Pośrednicząca 

Centrum Projektów Europejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

157 303 371,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

129 804 588,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym, 150 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem 

infrastruktury), 149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z 

wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu 

Erasmus+*  

 

Realizowane przedsięwzięcia będą zgodne z charakterem EFS+. Wsparcie w 

ramach programów mobilności, będzie się koncentrować na osobach w 

niekorzystnej sytuacji, z wyłączeniem kształcenia zawodowego, gdzie konieczne 

jest kompleksowe wsparcie nauczycieli oraz uczniów.  

 

Rodzaje działań zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH, ponieważ nie 

oczekuje się, aby miały znaczący negatywny wpływ na środowisko.  
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*W tym również co do zakresu i formy kwalifikowania wydatków w ramach 

programu Erasmus+.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 
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Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

jednostki systemu oświaty, organizacje pozarządowe, JST oraz podległe im 

podmioty, studenci, uczniowie, rodzice lub opiekunowie 

Słowa kluczowe 

edukacja, współpraca_miedzynarodowa, student, mobilność_akademicka, 

kompetencje_kluczowe, kompetencje_zawodowe, szkoła_zawodowa, szkoła, 

szkolenie_nauczycieli, szkoła_wyższa 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 
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WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLFCO16 - Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów 

mobilności ponadnarodowej 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR11 - Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe 

po opuszczeniu programu 

 

Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 
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Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

42 471 911,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

35 047 239,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

1. Rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji   

- rozwój ZSK, kontynuacja działań prowadzących do integracji polskiego systemu 

kwalifikacji z europejskim, realizujący cele Zalecenia w sprawie Europejskiej Ramy 

Kwalifikacji;  

- przygotowanie propozycji niezbędnych zmian prawnych, organizacyjnych i 

finansowych służących zwiększaniu efektywności ZSK;  

- opracowanie procedur i narzędzi dla instytucji realizujących zadania wynikające z 

ustawy ZSK;  

- wspieranie rozwoju oferty kwalifikacji szkolnictwa branżowego poprzez 

wykorzystanie Sektorowych Ram Kwalifikacji;   

- opracowanie nowych kwalifikacji wpisujących się w bieżące i prognozowane 

zapotrzebowanie na umiejętności;  

- upowszechnianie wiedzy na temat możliwości uzyskania kwalifikacji włączonych 

do ZSK.   
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2. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji   

- rozbudowa zasobów służących monitorowaniu i rozwojowi ZRK;  

- wspieranie publicznego dostępu do wysokiej jakości danych o kwalifikacjach, 

instytucjonalna wymiana danych gromadzonych w ZRK i integracja danych z 

innymi rejestrami, prowadzenie i zmiany ZRK adekwatne do obserwowanych 

trendów na rynku pracy i w edukacji;  

- rozwój innowacyjnych narzędzi i zasobów danych związanych z kwalifikacjami, 

mikro-poświadczeniami, umiejętnościami i klasyfikacjami i in. działania niezbędne 

do sprawnego działania i rozpoznawalności ZRK.   

 

3. Koordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się 

przez całe życie. Rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji w zakresie 

uczenia się przez całe życie m.in. poprzez wzmocnienie współpracy i koordynacji 

na poziomie krajowym oraz utworzenie i funkcjonowanie międzyregionalnych sieci 

współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju umiejętności. Działanie 

będzie uwzględniać angażowanie przedstawicieli kształcenia zawodowego na 

poziomie ponadpodstawowym i wyższym, a także organizacji pracodawców. W 

ramach działania analizowane będą aktywności podejmowane przez różne 

podmioty w ramach 8 obszarów oddziaływania ZSU 2030. Na podstawie analiz 

formułowane będą rekomendacje dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę 

uczenia się przez całe życie, dotyczące tworzenia warunków do zwiększania 

efektywności tych działań. Przyczyni się to do efektywnego wspierania rozwoju 

umiejętności osób w każdym wieku i na wszystkich etapach życia.   

 

4. Wsparcie pozaformalnego uczenia się dorosłych    

- działanie będzie uzupełniać interwencję realizowaną w Regionalnych Programach 

w zakresie upowszechniania lokalnych inicjatyw na rzecz uczenia się osób 

dorosłych (na przykładzie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji). Będzie 

koncentrować się na ocenie i upowszechnianiu istniejących modeli ofert 
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edukacyjnych, elastycznych i aktywnych form edukacji i wsparcia aktywności 

edukacyjnej dorosłych;  

- utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy, wymiany doświadczeń i ewaluacji 

działań szkół na rzecz integracji społeczności lokalnych i aktywizacji mieszkańców 

na bazie aktywizacji edukacyjnej;  

- wypracowanie rekomendacji dla obudowy prawnej usprawniającej rozwój 

dodatkowych funkcji szkół dotyczących mobilizowania środowisk lokalnych na 

rzecz umiejętności i uczenia się dorosłych.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Partnerzy społeczni, Instytucje 

wspierające biznes, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Izby gospodarcze, MŚP, Jednostki naukowe, Organizacje 

zrzeszające pracodawców, Uczelnie, Ośrodki kształcenia dorosłych, Organizacje 

pozarządowe 

Grupa docelowa 

osoby dorosłe, studenci, nauczyciele , przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, 

przedstawiciele organizacji branżowych, Sektorowe Rady do spraw Kompetencji, 

pracownicy instytucji rynku pracy (w tym publicznych służb zatrudnienia), 

instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia), podmioty 
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wykonujące zadania wskazane w ustawie o ZSK, uczniowie, instytucje wdrażające 

lokalne inicjatywy uczenia się, pracodawcy, partnerzy społeczni 

Słowa kluczowe 

zintegrowana_strategia_umiejętności, zintegrowany_rejestr_kwalifikacji, 

zintegrowany_system_kwalifikacji, edukacja, kształcenie_dorosłych, 

kształcenie_ustawiczne, uczenie_się_przez_całe_życie, budowa_kompetencji, 

kwalifikacje 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Małe, Mid caps, Mikro, Średnie, Small mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLGCO06 - Liczba analiz, ekspertyz, sprawozdań dot. przedsięwzięć 

wpisujących się w ZSU 2030 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLGCO04 - Liczba opracowanych procedur dla instytucji realizujących 

zadania w ramach ZSK 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLGCO05 - Liczba udoskonalonych Zintegrowanych Rejestrów Kwalifikacji 

WLWK-PLGCO07 - Liczba zidentyfikowanych i ocenionych modeli postępowań na 

rzecz uczenia się dorosłych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR05 - Liczba funkcjonujących sieci współpracy i wymiany doświadczeń 

w zakresie uczenia się przez całe życie 

WLWK-PLGCR03 - Liczba osób objętych wsparciem w korzystaniu z rozwiązań i 

narzędzi ZSK 

WLWK-PLGCR06 - Liczba raportów z rekomendacjami, w tym rekomendacjami 

zmian legislacyjnych w zakresie usprawnienia  rozwoju dodatkowych funkcji szkół 

na rzecz umiejętności i uczenia się dorosłych w ramach lokalnych partnerstw 

WLWK-PLGCR04 - Liczba użytkowników korzystających ze Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji 

 

Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych 
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Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

235 005 730,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

193 923 511,00 

Zakres interwencji 

145 - Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych 

Opis działania 

W ramach działania uruchomione zostaną lokalne ośrodki rozwoju kompetencji 

cyfrowych (Kluby Rozwoju Cyfrowego, KRC), jako nowe funkcje w istniejących na 

terenie gmin samorządowych instytucjach kultury, edukacji, kształcenia 

ustawicznego itp. Działalność KRC kierowana będzie do wszystkich mieszkańców 

danej gminy w celu wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych, w szczególności 

do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Korzystający z oferty KRC 

otrzymają wsparcie w dostępie do elektronicznych usług publicznych (zwłaszcza w 

zakresie ochrony zdrowia) oraz skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje 

cyfrowe, nakierowanych na poprawienie ich poziomu umiejętności cyfrowych, 

bezpieczne korzystanie z nowych technologii i przeciwdziałanie dezinformacji.  
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Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych 

społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla 

systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu 

podstawowych umiejętności cyfrowych. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

osoby chętne do pełnienia roli edukatorów w KRC, obywatele, osoby fizyczne 

(które ukończyły 18 rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące 

rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe 

Słowa kluczowe 

kompetencje_cyfrowe, TIK, cyfryzacja, szkolenia, cyberbezpieczeństwo, komputer, 

kluby_rozwoju_cyfrowego 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLGCO08 - Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym w ramach 

działalności Klubów Rozwoju Cyfrowego 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR07 - Liczba osób, które w wyniku wsparcia otrzymanego w Klubach 

Rozwoju Cyfrowego nabyły/ podniosły kompetencje cyfrowe 
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Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb 

kompetencyjnych na rynku pracy 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

34 044 975,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

28 093 447,00 

Zakres interwencji 

146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Opis działania 

Działanie będzie obejmować:  

- realizację badań ogólnych BKL oraz badań tematycznych w obszarach kluczowych 

dla efektywności rynku pracy;   

 - prace Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczące identyfikacji luk 

kompetencyjnych i potrzeb rozwojowych sektorów. Podejmowane będą również 
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działania upowszechniające wśród przedsiębiorstw korzyści wynikające z uczenia 

w miejscu pracy i budowania współpracy przedsiębiorca – uczelnia/szkoła;  

- koordynację systemu rad sektorowych, w tym współpracę systemu rad z 

instytucjami zarządzającymi programami regionalnymi. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 
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nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Instytucje wspierające biznes, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i 

edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Uczelnie, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Izby gospodarcze, 

Partnerzy gospodarczy, Organizacje pozarządowe, Organizacje zrzeszające 

pracodawców, Związki zawodowe, Jednostki naukowe, Ośrodki kształcenia 

dorosłych, Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

partnerzy gospodarczy, instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby 

zatrudnienia), jednostki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty świadczące usługi edukacyjne, podmioty 

świadczące usługi rozwojowe, JST oraz podległe im podmioty, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczni, pracodawcy, pracownicy, Sektorowe Rady do 

spraw Kompetencji, organizacje i instytuty badawcze, administracja publiczna (w 

tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne 

Słowa kluczowe 

kształcenie_dorosłych, badania, rady_sektorowe, dopasowanie_do_rynku_pracy 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Mikro, Małe, Duże 
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Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLGCO09 - Liczba sektorów gospodarki, dla których zidentyfikowano 

potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR09 - Liczba obszarów tematycznych przeanalizowanych w zakresie 

zapotrzebowania na kompetencje 
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WLWK-PLGCR08 - Sprawnie funkcjonujący system rad ds. kompetencji, 

dopasowany do potrzeb regionalnych 

 

Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

53 019 101,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

43 750 636,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Instrumenty zwrotne na podnoszenie kompetencji osób dorosłych  

Instrument finansowy, dzięki któremu możliwe będzie sfinansowanie w formie 

pożyczki udziału osoby dorosłej w różnych formach kształcenia, podejmowanych z 

własnej inicjatywy, np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy 
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kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów 

I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Zakłada się udzielanie 

pożyczek i połączenie z dotacją w postaci umorzenia części kapitału pożyczki. 

Zastosowane zostanie podejście popytowe, umożliwiające wybór zakresu i formy 

kształcenia przez uczestnika. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 
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Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Słowa kluczowe 

pożyczki_na_kształcenie, kształcenie_ustawiczne, kształcenie_dorosłych, 

uczenie_się_przez_całe_życie 

Wskaźniki produktu 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLGCO10 - Liczba udzielonych pożyczek na podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLGCR10 - Liczba osób dorosłych, które nabyły kwalifikacje po ukończeniu 

programu 

 

Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i 

położnych 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Zdrowia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

134 022 472,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

110 593 509,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Realizowane będą następujące typy projektów:  
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1. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy  

 

Wprowadzane będą nowoczesne metody nauczania, zwiększające efektywność i 

trwałość wyników nauczania poprzez m.in. rozwój istniejących ośrodków symulacji 

medycznej oraz tworzenie nowych centrów.   

Wspierane będzie kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z 

punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, w szczególności 

lekarzy geriatrów i psychiatrów dziecięcych oraz kursy z zakresu medycyny 

rodzinnej dla lekarzy POZ.   

Przewidziano też wsparcie węższych umiejętności lekarskich w związku z potrzebą 

zwiększenia dostępu do deficytowych świadczeń medycznych istotnych z punktu 

widzenia demograficznego i epidemiologicznego.   

Planowana jest standaryzacja szkolenia podyplomowego lekarzy w specjalizacjach 

zabiegowych pod kątem nauczenia umiejętności zabiegowych wysoce 

specjalistycznych, poprzez stworzenie sieci ośrodków symulacji zabiegowych.   

Przewidziano również wsparcie uczelni medycznych oraz działania mające na celu 

wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze doskonalenia technik 

operacyjnych i diagnostycznych i ich równomierne upowszechnienie na terenie 

Polski.   

Zaplanowano realizację działań wspierających lekarzy z innych państw w nauce 

języka polskiego, w celu umożliwienia pracy w Polsce.  

 

2. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

 

Działania są ukierunkowane na kształcenie podyplomowe w obszarach związanych 

z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Wsparcie obejmie przede 

wszystkim kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne.   
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Przewidziano również wsparcie rozwoju zawodowego (w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii).  

 

W każdym z obszarów możliwa będzie realizacja działań zwiększających komp. 

pracowników w zakresie telemedycyny, w tym działania zwiększające komp. 

cyfrowe/świadomość na temat rozwiązań telemedycznych w ochronie zdrowia i e-

zdrowia oraz zakres ich wykorzystania.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 3% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki naukowe, Ośrodki kształcenia dorosłych, Inne podmioty systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, Uczelnie, Administracja rządowa 

Słowa kluczowe 

kształcenie_praktyczne, kształcenie_kadr, kadry_medyczne, 

kształcenie_podyplomowe_medyków, zdrowie, szkolenia, psychiatria_dziecięca, 

POZ, kwalifikacje 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLGCO11 - Liczba lekarzy objętych wsparciem w ramach kształcenia 

specjalizacyjnego 

WLWK-PLGCO12 - Liczba lekarzy objętych wsparciem w ramach kursu z zakresu 

medycyny rodzinnej 



79 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLGCO13 - Liczba pielęgniarek i położnych objętych wsparciem w zakresie 

kształcenia podyplomowego 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR11 - Liczba lekarzy, którzy odbyli szkolenie specjalizacyjne w ramach 

programu 

WLWK-PLGCR12 - Liczba lekarzy, którzy uzyskali uprawnienia do udzielania 

świadczeń medycznych w ramach POZ 

WLWK-PLGCR13 - Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje 
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Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Zdrowia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

167 902 921,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

138 551 191,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Realizowane będą następujące typy projektów:  

 

1. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów 

związanych z ochroną zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej  
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Działania obejmą kształcenie podyplomowe przedstawicieli zawodów związanych 

z ochroną zdrowia, w tym z zastosowaniem kształcenia praktycznego (m.in. 

specjalistów systemu ochrony zdrowia, ratowników medycznych, kadry Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, dyspozytorów medycznych, diagnostów 

laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, 

asystentów stomatologicznych, higienistów stomatologicznych, ortoptystów, 

optometrystów, elektroradiologów, techników farmaceutycznych, techników 

masażystów, techników ortopedii, terapeutów zajęciowych, protetyków słuchu, 

techników dentystycznych, dietetyków, techników sterylizacji medycznej i 

logopedów).   

Przewidziano także szkolenia dla pracowników systemu ochrony zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży oraz innych pracowników systemów publicznych 

zajmujących się wsparciem dla dzieci i młodzieży zagrożonych wystąpieniem 

zaburzeń psychicznych, rozwój zasobów kadrowych dziennej opieki zdrowotnej dla 

osób starszych oraz wspieranie przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji 

przez asystentów zdrowienia.   

 

 W każdym z obszarów możliwa będzie realizacja działań zwiększających komp. 

pracowników w zakresie telemedycyny, w tym działania zwiększające komp. 

cyfrowe/świadomość na temat rozwiązań telemedycznych w ochronie zdrowia i e-

zdrowia oraz zakres ich wykorzystania.  

 

2. Rozwój i wsparcie kształcenia kadr organizacyjnych, administracyjnych i 

zarządzających systemu ochrony zdrowia  

 

Przewidziane są szkolenia służące poprawie efektywności systemu ochrony 

zdrowia, w tym podnoszenie komp. kadry zarządzającej, organizacyjnej lub 

administracyjnej podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia 
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działania zwiększające komp. koordynatorów opieki w placówkach POZ oraz komp. 

pracowników w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.   

Dodatkowo zakłada się realizację szkoleń mających na celu wsparcie komp. 

analitycznych u pracowników płatnika publicznego w zakresie usług zdrowotnych. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Ośrodki kształcenia dorosłych, Jednostki naukowe, Administracja rządowa, 

Uczelnie, Inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Szkoły i inne 

placówki systemu oświaty 

Słowa kluczowe 

kwalifikacje, kształcenie_praktyczne, kształcenie_kadr, 

kształcenie_podyplomowe_medyków, kadry_okołomedyczne, kadry_medyczne, 

szkolenia, zdrowie, psychiatria_dziecięca, POZ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 
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WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLGCO14 - Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach prowadzonych w 

ramach kształcenia podyplomowego 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLGCO15 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji  w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR14 - Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki 

udziałowi w szkoleniach oraz kształceniu podyplomowym prowadzonych w 

ramach programu 

WLWK-PLGCR15 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje albo podniosły 

kompetencje w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
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Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem 

prywatnym i zawodowym 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, 

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, LUBELSKIE, 

KUJAWSKO-POMORSKIE, PODLASKIE, DOLNOŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

875 845 318,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

722 735 565,00 

 

Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ 

 

Cel szczegółowy 
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EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w 

rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

853 472 283,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

704 273 643,00 

Zakres interwencji 

143 - Działania promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 

obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 

Opis działania 

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

 

W ramach tego typu projektu realizowane będą działania mające na celu poprawę 

dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby 

miejsc opieki w jej instytucjonalnych formach (żłobki, kluby dziecięce, dzienni 

opiekunowie), w nowo utworzonych lub istniejących placówkach oraz 

zapewnienie ich dofinansowania przez pierwsze 36 miesięcy funkcjonowania 

(dotyczy także miejsc utworzonych ze środków KPO). Planowane działania będą 

częścią krajowego programu MALUCH+ integrującego różne źródła finansowania 

(środki KPO, EFS+ i budżetu państwa). Realizowane wsparcie będzie uwzględniało 

potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki.  
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Aby zaplanowane wsparcie stanowiło element systemowej zmiany, dzięki której 

zniwelowane zostaną tzw. „białe plamy”, czyli gminy, gdzie miejsca opieki nad 

najmłodszymi dziećmi nie występują, alokacja przeznaczona na to wsparcie będzie 

dzielona na wszystkie gminy w kraju na podstawie odpowiedniego algorytmu. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

finansowanie niepowiązane z kosztami [art. 53(1)(f) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

podmioty publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, JST oraz podległe im podmioty 

Słowa kluczowe 

kluby_dziecięce, dzienny_opiekun, opieka_nad_dziećmi, żłobki 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLCCO08 - Liczba objętych wsparciem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLCCR05 - Liczba funkcjonujących przez 12 miesięcy miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 (nowoutworzonych zarówno ze środków EFS+ jak i z innych 

środków, w tym ze środków RRF w ramach KPO) 

WLWK-PLCCR09 - Liczba utrzymanych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez 

kolejne 24 miesiące 

 

Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w 

rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 984 271,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 763 324,00 

Zakres interwencji 

143 - Działania promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 

obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 

Opis działania 

Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących instytucje opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz kadry sprawującej opiekę nad dziećmi   
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W ramach tego typu projektu realizowane będą szkolenia mające na celu 

zwiększenie kompetencji kadr instytucji opieki nad dziećmi w zakresie realizacji 

opieki dotyczące m.in. integracji sensorycznej, pomocy logopedycznej i 

psychologicznej, rehabilitacji, pierwszej pomocy oraz przygotowanie nowych kadr 

tych instytucji. Jednocześnie finansowane będą działania mające na celu 

zwiększenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli 

innych podmiotów tworzących i prowadzących miejsca opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w realizacji opieki poprzez szkolenia z zakresu zakładania i 

prowadzenia miejsc opieki wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 
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Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Partnerzy społeczni, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Organizacje zrzeszające pracodawców, Związki 

zawodowe, MŚP, Uczelnie, Jednostki naukowe, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, Osoby fizyczne, Podmioty ekonomii społecznej, Instytucje rynku 

pracy 

Grupa docelowa 
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osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

osoby podejmujące pracę w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, JST 

oraz podległe im podmioty, podmioty publiczne, osoby fizyczne, pracownicy 

podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, osoby 

pracujące w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Słowa kluczowe 

opieka_nad_dziećmi, dzienny_opiekun, kluby_dziecięce, żłobki 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLCCO10 - Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu 

sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLCCO09 - Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących 

instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu 

zakładania i prowadzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLCCR07 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub podniosły 

kompetencje z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 

WLWK-PLCCR06 - Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących 

instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, którzy podnieśli kompetencje z zakresu 

zakładania i prowadzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 

Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w 

rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
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Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

15 388 764,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 698 598,00 

Zakres interwencji 

142 - Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz 

zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć, 152 - Działania na rzecz 

promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym 

Opis działania 

1. Opracowanie i wdrożenie modeli wsparcia dla kluczowych aktorów, jako 

metoda osiągnięcia równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy - 

świadomy pracodawca, rozwijająca się liderka, aktywny ojciec, aktywny opiekun 

osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

 

W ramach tego typu projektu realizowane będą następujące działania:  

 

Wsparcie dla pracodawców w tworzeniu miejsc pracy wolnych od dyskryminacji, 

transparentnych pod względem płacowym, wspierających awans kobiet oraz 

umożliwiających godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych poprzez 

stworzenie, pilotaż, a następnie wdrożenie modelu wsparcia dla pracodawców w 

zakresie równości szans na rynku pracy. Elementami tego modelu będą systemy 

audytowania pracodawców ze względu na ww. przesłanki, systemy 

indywidualnego doradztwa oraz szkoleń dla pracodawców, a także platforma 

internetowa zawierająca kompleksowe informacje na temat równości szans, 

transparentności wynagrodzeń i godzenia życia zawodowego z prywatnym.  
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Rozwój postaw liderskich kobiet, m.in wspieranie ich awansu zawodowego, w tym 

poprzez realizację wsparcia dla kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach, 

instytucjach publicznych, a także NGO. Proponowane działanie umożliwi wsparcie 

pozycji kobiet na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w 

gremiach decyzyjnych. W ramach zaplanowanych działań zostanie stworzona 

międzysektorowa koalicja wsparcia postaw liderskich kobiet, a także 

przeprowadzony zostanie konkurs dla pracodawców wspierających awanse kobiet 

na stanowiska decyzyjne, którego celem będzie wskazanie przykładów dobrych 

praktyk w tym obszarze oraz zachęcenie innych pracodawców do podjęcia 

podobnych działań.  

 

Wsparcie dla pracowników pełniących role opiekuńcze w godzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania 

postaw aktywnego ojcostwa oraz aktywnych postaw opiekunów osób 

wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach 

zaplanowanych działań wypracowany zostanie model wsparcia dla pracujących 

opiekunów, który następnie będzie wdrażany w miejscach, z których korzystają 

opiekunowie dzieci oraz osób wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. Model ten obejmował będzie m.in. warsztaty, doradztwo w 

zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych form opieki nad dziećmi oraz 

dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi, utrzymywania bliskich więzi z dzieckiem i 

rodziną. Wypracowany zostanie również model wspierania aktywnego ojcostwa 

oraz aktywnych postaw opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu obejmujący m.in. portal informacyjny, spotkania 

regionalne/ogólnokrajowe, webinaria. Aby upowszechnić wskazane działania 

zrealizowana zostanie kampania społeczna dot. tematyki związanej z 

promowaniem postawy aktywnego ojcostwa oraz aktywnych postaw opiekunów 

innych członków rodziny wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  
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 2. Opracowanie systemu gromadzenia danych na rzecz urzeczywistnienia zasady 

równości kobiet i mężczyzn oraz innych grup społecznych narażonych na 

wykluczenie z życia społeczno-gospodarczego   

 

Celem tego typu projektu jest zgromadzenie wiarygodnych i aktualnych danych 

oraz uporządkowanie wiedzy w ww. zakresie, jak również konieczność 

zweryfikowania i zaktualizowania prowadzonej polityki antydyskryminacyjnej. 

Zaplanowane działania obejmują m.in. przeprowadzenie audytu obowiązujących 

systemów gromadzenia danych oraz ich interoperacyjności, wypracowanie 

modelu systemu gromadzącego dane, przeprowadzenie pilotażu i wdrożenie 

wypracowanego systemu. W wyniku wypracowania modelu, zostanie sporządzony 

katalog badań ciągłych i okresowych, które na stałe wejdą do kanonu badań 

statystycznych prowadzonych w Polsce.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

30 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne, przedstawiciele partnerów społecznych, pracodawcy, pracownicy, 

pracownicy systemu oświaty, kobiety, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

media, organizacje pozarządowe, pracownicy uczelni i innych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, rodzice lub opiekunowie 

Słowa kluczowe 

kobiety_liderki, aktywny_ojciec, wyrownywanie_szans, awanse_kobiet, 

rownosc_szans, aktywizacja_kobiet, niedyskryminacja 

Kryteria wyboru projektów 
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https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLCCO03 - Funkcjonująca koalicja wsparcia postaw liderskich kobiet 

WLWK-PLCCO13 - Funkcjonująca platforma internetowa dotycząca równości 

kobiet i mężczyzn 

WLWK-PLCCO04 - Liczba kobiet objętych wsparciem w zakresie rozwoju postaw 

liderskich 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
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WLWK-PLCCO12 - Liczba wypracowanych modeli wsparcia dla pracodawców w 

zakresie równości szans płci na rynku pracy 

WLWK-PLCCO05 - Liczba wypracowanych modeli wsparcia pracujących opiekunów 

oraz aktywnego ojcostwa i aktywnych postaw opiekunów osób wymagających 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

WLWK-PLCCO06 - Wypracowany model koherentnego i interoperacyjnego 

systemu gromadzenia danych dot. równego traktowania 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLCCR04 - Liczba instytucji, które wykorzystują system gromadzenia i 

monitorowania danych odnoszących się do równego traktowania kobiet i 

mężczyzn, a także innych grup społecznych narażonych na dyskryminację 

WLWK-PLCCR10 - Liczba instytucji, które zastosowały kompleksowy model 

wsparcia pracodawców z zakresu równości szans płci na rynku pracy 

WLWK-PLCCR11 - Liczba kobiet, które uzyskały awans dzięki wsparciu w programie 

WLWK-PLCCR03 - Liczba osób, które zastosowały mechanizmy godzenia ról 

prywatnych i zawodowych po opuszczeniu programu 

 

Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 
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Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

POMORSKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŚLĄSKIE, PODLASKIE, PODKARPACKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki 

regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, LUBELSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

839 610 610,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

692 835 180,00 

 

Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 

kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w 

odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 

a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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179 775 281,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

148 348 101,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym 

Opis działania 

1. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty 

szkolnictwa wyższego  

 

Działania będą służyć poprawie dostępności szkolnictwa wyższego i nauki dla osób 

z niepełnosprawnościami. Będą nakierowane na niwelowanie barier w dostępie do 

edukacji na poziomie wyższym poprzez m.in. dostosowanie struktur i procedur 

uczelni, dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz realizację działań na rzecz zwiększania świadomości i 

kompetencji kadry uczelni w obszarze dostępności oferty edukacyjnej.   

Ponadto w ramach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego wspierane będą 

centra wiedzy o dostępności. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

25 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Uczelnie 

Grupa docelowa 

osoby fizyczne, studenci, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, pracownicy uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, doktoranci, osoby z niepełnosprawnościami 

Słowa kluczowe 

osoby_z_niepełnosprawnościami, szkoła_wyższa, student, 

centrum_wiedzy_o_dostępności , dostępność, uczelnia, szkolnictwo_wyższe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLFCO17 - Liczba podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki objętych 

wsparciem w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR12 - Liczba podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, które wdrożyły 

rozwiązania w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

16 897 977,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 943 980,00 

Zakres interwencji 
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152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym 

Opis działania 

W ramach działania realizowane będą m.in. projekty z zakresu: upowszechniania 

tematyki dostępności cyfrowej, w tym kierowane do podmiotów objętych 

przepisami prawa związanymi z dostępnością cyfrową, opracowania planu 

strategicznego wdrażania dostępności cyfrowej w Polsce w perspektywie do 2030 

r., a także szkoleń dotyczących dostępności cyfrowej w celu zwiększenia liczby 

wykształconych specjalistów w tej dziedzinie. W tym zakresie zaplanowano do 

realizacji projekt edukacyjny, którego uczestnicy będą przygotowywani do 

uzyskania kwalifikacji rynkowych związanych z dostępnością cyfrową - m.in. 

„Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy 

tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych” czy „Audytowanie dostępności 

stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines)”. Szkolenia będą zawierały również kwestie wynikające z Dyrektywy w 

sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego[1].  

 

Działania obejmą też m.in.: analizę możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji 

(AI) w obszarze badania i zapewniania dostępności cyfrowej oraz opracowanie 

narzędzi bazujących na analizie problemów i rozwiązań dzięki AI.  

 

[1] Web Accessibility Directive (EU) 2016/2102 (WAD) - dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 
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Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

pracownicy uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

pracownicy podmiotów publicznych, specjaliści działający w obszarze cyfrowym, 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze, podmioty odpowiedzialne za monitoring dostępności 

cyfrowej w Polsce, JST oraz podległe im podmioty, administracja publiczna (w tym 

rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, uczniowie szkół 

policealnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Słowa kluczowe 

plan_dostępności_cyfrowej, kształcenie_dorosłych, dokształcanie, 

sztuczna_inteligencja, kwalifikacje, szkolenia, sieć_dostępności_cyfrowej, 

dostępność_cyfrowa, egzamin 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 
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WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLHCO09 - Liczba osób objętych kształceniem w zakresie dostępności 

cyfrowej 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLHCO08 - Liczba spotkań Sieci Dostępności Cyfrowej 

WLWK-PLHCO10 - Liczba utworzonych narzędzi przeznaczonych dla twórców 

rozwiązań cyfrowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR12 - Liczba funkcjonujących narzędzi przeznaczonych dla twórców 

rozwiązań cyfrowych po zakończeniu projektu 

WLWK-PLHCR11 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe z zakresu 

dostępności cyfrowej 

WLWK-PLHCR10 - Opracowany wieloletni plan wdrażania dostępności cyfrowej w 

Polsce 
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Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

111 771 734,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

92 232 504,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym, 162 - Działania na rzecz modernizacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w tym wspierania dostępu do ochrony socjalnej 

Opis działania 

1. Koordynacja wdrażania dostępności do polityk publicznych   

 

Wybrane działania mogą objąć m.in.:  

- wsparcie kadrowe dla ośrodka koordynacyjnego przy ministrze właściwym ds. 

rozwoju regionalnego w zakresie dostępności  

- zapewnienie partycypacyjnego schematu realizacji polityk publicznych w zakresie 

dostępności - Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności  
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- wsparcie wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności  

- realizację ekspertyz, analiz, opracowań związanych z zapewnianiem dostępności 

w różnych politykach publicznych  

- działania świadomościowe skierowane do różnych grup odbiorców związane z 

potrzebą zapewniania dostępności.  

 

2. Systemowe wsparcie dostępności w wybranych sektorach  

 

Wybrane działania mogą objąć m.in.:  

- realizację badań, ekspertyz i analiz w celu opracowania i wdrożenia standardów 

sektorowych  

- opracowanie standardów dostępności dla danego sektora  

- przegląd przepisów prawa i wprowadzanie zmian związanych z poprawą 

dostępności  

- organizację wydarzeń branżowych, spotkań i konferencji poświęconych 

wdrażaniu dostępności w danym sektorze  

- szkolenia i inne formy podnoszenia wiedzy, świadomości i kompetencji w 

dziedzinie dostępności skierowane do osób z danego sektora (np. kierowcy, 

architekci, logistycy, sprzedawcy)  

- rozwiązania IT służące poprawie dostępności w danym sektorze (np. moduły 

dostępności w istniejących systemach, bazy danych o miejscach, produktach czy 

usługach dostępnych i rodzajach ułatwień).   

 

3. Wzmocnienie potencjału instytucji publicznych wykonujących zadania kontrolne 

i nadzorcze w związku z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności  
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Działania będą obejmować m.in. szkolenia oraz wzmocnienie kadrowe w zakresie 

stosowania przepisów implementujących Dyrektywę EAA.   

 

4. Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST [1]  

 

Wybrane działania polegające na wdrażaniu rozwiązań na rzecz zwiększania 

dostępności podmiotów publicznych i usług publicznych mogą objąć m.in.:  

- szkolenia i doradztwo dla kadr podmiotów publicznych  

- identyfikację barier na terenie oraz w usługach świadczonych przez JST i 

przygotowanie rekomendacji dla ich ograniczenia  

- animację i spotkania z udziałem podmiotów publicznych i NGO w celu 

wypracowywania najlepszych rozwiązań dla poprawy dostępności na danym 

terenie  

- pomoc w dostosowywaniu procedur oraz komunikacji do wymogów dostępności  

- działania poprawiające dostępność podmiotów publicznych, w tym działania 

inwestycyjne.  

 

[1] typ projektu planowany do realizacji z wykorzystaniem formuły grantowej  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

45 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby 

publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Kluby sportowe, centra sportu, Organizacje pozarządowe, Pozarządowe 

organizacje turystyczne, Podmioty ekonomii społecznej, Lokalne Grupy Działania, 

Jednostki naukowe, Ośrodki kształcenia dorosłych, Uczelnie, Organizacje 

badawcze, Centra aktywności lokalnej, Jednostki organizacyjne działające w 

imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe i 

krajobrazowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Rządowe organizacje 

turystyczne, Zarządcy infrastruktury kolejowej, Zarządcy infrastruktury dworcowej 

, Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich, Organizatorzy i 

operatorzy publicznego transportu zbiorowego, Instytucje integracji i pomocy 

społecznej, Instytucje kultury i sportu 

Grupa docelowa 

osoby z niepełnosprawnościami, rodziny osób z niepełnosprawnościami, instytucje 

kultury, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne, pracownicy podmiotów publicznych, podmioty publiczne 

Słowa kluczowe 

dostępność, kompetencje_zawodowe, kwalifikacje, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, staże, szkolenia, wyrownywanie_szans, 

włączenie_społeczne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLHCO07 - Liczba opracowań/analiz/ekspertyz dotyczących wdrażania 

dostępności do polityk horyzontalnych 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR07 - Liczba obszarów/sektorów dla których wprowadzono zmiany 

prawa lub standardy służące poprawie dostępności 

WLWK-PLHCR09 - Liczba podmiotów publicznych, które wdrożyły rozwiązania 

poprawiające dostępność usług 
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WLWK-PLHCR08 - Stworzenie systemu nadzoru rynku w zakresie dostępności 

produktów i usług 

 

Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

370 786 517,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

305 967 957,00 

Zakres interwencji 

153 - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 162 - Działania na rzecz modernizacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspierania dostępu do ochrony 

socjalnej 

Opis działania 

W Działaniu realizowane będą poniższe typy projektów:  
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1. Wdrożenie i przetestowanie rozwiązań dotyczących zatrudnienia 

wspomaganego  

 

Zatrudnienie wspomagane (ZW) jest rozwiązaniem uzupełniającym funkcjonujący 

system wspierania zatrudniania OzN. Będzie ono kierowane do osób mających 

szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy. Planowane jest m.in. przygotowanie administracji do 

wdrożenia ZW, zorganizowanie sieci agencji ZW, realizacja ZW dla OzN.  

 

2. Opracowanie i przetestowanie narzędzi wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościami - kręgów wsparcia oraz modelu wspieranego 

podejmowania decyzji, w tym asystenta prawnego  

 

Wypracowywane będą narzędzia, które pozwolą osobom z 

niepełnosprawnościami wieść bardziej samodzielne życie poprzez wykorzystanie 

m.in. kręgów wsparcia, czy instytucji asystenta prawnego.  

 

Kręgi wsparcia obejmują tworzenie wokół OzN grupy osób wspierających, 

oferujących wsparcie specjalistyczne (np. asystent osobisty, pracownik pomocy 

społecznej, terapeuta, prawnik) i nieformalne (np. rodzina, przyjaciele, znajomi, 

sąsiedzi, wolontariusze). Przewiduje się też wsparcie wolontariatu na rzecz OzN.  

 

Model wspieranego podejmowania decyzji ma na celu zastąpienie instytucji 

ubezwłasnowolnienia. Pozwoli zapewnić osobie z niepełnosprawnością 

intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi możliwość podejmowania decyzji 

we własnych sprawach w maksymalnie możliwym zakresie. Planuje się 

wypracowanie i przetestowanie wyspecjalizowanych usług zapewniających 
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wsparcie m.in. poprzez instytucję asystentów prawnych dla osób, które są - lub 

mogły by być w najbliższej przyszłości - objęte instytucją ubezwłasnowolnienia.  

 

3. Przygotowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu orzekania o 

niepełnosprawności  

 

System orzekania o niepełnosprawności będzie oparty o Międzynarodową 

Klasyfikację Funkcjonowania ICF oraz zgodny z postanowieniami KPON. Orzekanie 

będzie prowadzone przez niezależną instytucję - krajowe centrum do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, nad którym nadzór będzie sprawował 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Planowane jest 

zbudowanie infrastruktury orzeczniczej, przygotowanie i wdrożenie systemu 

informatycznego na potrzeby orzecznictwa i przeszkolenie kadry. Nowy system 

orzekania, integrujący istniejące obecnie systemy, pozwoli na lepsze 

kierunkowanie wsparcia dla OzN. Jednolity system orzeczniczy, w którym 

wykonywana będzie kompleksowa ocena funkcjonowania osoby, przeprowadzana 

przez interdyscyplinarny zespół, pozwoli na wydawanie orzeczeń na temat 

indywidualnych potrzeb wsparcia, unikając określeń wskazujących na niezdolność 

do pracy/samodzielnej egzystencji. Pozwoli to na stworzenie indywidualnego 

planu wsparcia, co ułatwi włączenie tej osoby w życie społeczne, zawodowe czy 

edukację.  

 

4. Opracowanie i przetestowanie modelu wsparcia dla rodzin z osobą z 

niepełnosprawnością lub zagrożoną niepełnosprawnością  

 

Wsparcie rodzin z osobami, w tym dziećmi, z niepełnosprawnością lub 

zagrożonymi niepełnosprawnością będzie stanowiło wymierną pomoc dla tych 

rodzin, skupioną na ich potrzebach – informacyjnych, psychologicznych, itp. 

Stworzony zostanie pilotaż instytucji doradców rodziny z osobą z 
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niepełnosprawnością lub zagrożoną niepełnosprawnością, zapewnione zostanie 

zwiększenie dostępności informacji niezbędnych dla członków rodzin osób z 

niepełnosprawnościami przez uruchomienie portalu informacyjnego i infolinii. 

Ponadto zakłada się zorganizowanie usługi hybrydowych asystentów rodziny 

umożliwiających wsparcie, w tym o charakterze psychologicznym, w formie 

spotkań oraz on-line, a także pilotaż zindywidualizowanych form wsparcia dla 

członków rodziny OzN w dwóch wariantach: a) wsparcie dla rodzin z osobą z 

niepełnosprawnością oraz b) wsparcie dla rodzin, które założyły OzN.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

10 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 5% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Służby publiczne, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP, Organizacje badawcze, Organizacje pozarządowe, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, Administracja rządowa, Jednostki naukowe, Uczelnie, Jednostki 

organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty 

ekonomii społecznej 

Grupa docelowa 

pracodawcy, kadra orzekająca o niepełnosprawności, rodziny osób z 

niepełnosprawnościami, JST oraz podległe im podmioty, administracja publiczna 

(w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, specjaliści 

pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osoby z 

niepełnosprawnościami, instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby 

zatrudnienia) 

Słowa kluczowe 
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kręgi_wsparcia, aktywizacja_zawodowa, włączenie_społeczne, 

aktywizacja_społeczna, zatrudnienie_wspomagane, 

osoby_z_niepełnosprawnościami 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLHCO03 - Liczba opracowanych modeli wspieranego podejmowania 

decyzji skierowanych do osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLHCO02 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych usługą 

zatrudnienia wspomaganego w ramach programu 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLHCO05 - Liczba wypracowanych instrumentów w zakresie wsparcia 

rodzin z osobą z niepełnosprawnością lub zagrożoną niepełnosprawnością 

WLWK-PLHCO04 - Nowy system orzekania o niepełnosprawności 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR04 - Funkcjonujący nowy system orzekania o niepełnosprawności 

WLWK-PLHCR03 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych pomocą w 

ramach kręgów wsparcia 

WLWK-PLHCR02 - Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po 

opuszczeniu programu zatrudnienia wspomaganego 

WLWK-PLHCR05 - Liczba wdrożonych instrumentów w zakresie wsparcia rodzin z 

osobą z niepełnosprawnością lub zagrożoną niepełnosprawnością 

 

Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
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Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

56 179 775,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

46 358 781,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym 

Opis działania 

Utworzenie centrum komunikacji dla osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami, zapewniającego komunikowanie się i uzyskanie 

informacji, w tym przy pomocy alternatywnych i wspomagających sposobów 

komunikacji (AAC) oraz języka migowego   

 

Działanie obejmuje utworzenie Centrum Komunikacji do obsługi osób z różnego 

rodzaju niepełnosprawnościami i zapewnienie im informacji, w szczególności dla 

osób z niepełnosprawnością słuchu. Wsparcie obejmie również usprawnienie 

działań w zakresie likwidacji barier komunikacyjnych, w tym barier napotykanych 

przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną, korzystających z 

alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (AAC), poprzez 

zapewnienie i upowszechnienie usług AAC (włączając w to zapewnienie tekstu 

łatwego do czytania, ETR), dając możliwość efektywnego porozumiewania się za 

ich pomocą m.in. w kontaktach z podmiotami publicznymi.  

 

Centrum umożliwi komunikowanie się i zapewnienie informacji dla osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności, także komunikacji w polskim języku migowym, 

SKOGN lub przy pomocy AAC (włączając w to ETR).  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

osoby z niepełnosprawnościami 

Słowa kluczowe 

dostępność, osoby_z_niepełnosprawnościami 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLHCO06 - Liczba powstałych Centrów Komunikacji dla osób z różnego 

rodzaju niepełnosprawnościami, zapewniającego komunikowanie się i uzyskanie 

informacji, w tym przy pomocy alternatywnych i wspomagających sposobów 

komunikacji oraz języka migowego 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR06 - Liczba funkcjonujących Centrów Komunikacji dla osób z różnego 

rodzaju niepełnosprawnościami, zapewniającego komunikowanie się i uzyskanie 

informacji, w tym przy pomocy alternatywnych i wspomagających sposobów 

komunikacji) oraz języka migowego 

 

Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na 

dostępność 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
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Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

16 853 933,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 907 635,00 

Zakres interwencji 

158 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości 

trwałych i przystępnych cenowo usług 

Opis działania 

Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w celu poprawy dostępności 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej  

 

Zostanie zapewniony dostęp do finansowania dla przedsiębiorców w celu 

zwiększenia dostępności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym 

umożliwienia im dostosowania swojej działalności do wymogów określonych w 

przepisach prawa. Wymogi te określa przede wszystkim ustawa o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także EAA. Ten ostatni 

zakłada, że podmioty gospodarcze będą zobowiązane do stosowania wspólnych 

zasad dostępności, co ma zagwarantować większą pewność obrotu gospodarczego 

(m.in. dyrektywa EAA). W tym celu uruchomione zostaną preferencyjne pożyczki 

wraz z możliwością częściowego umorzenia kapitału pożyczki pod warunkiem 

m.in. zrealizowania celu pożyczki w postaci wspomnianego zwiększenia 

dostępności w dofinansowanym obszarze.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Słowa kluczowe 

dostępność, instrument_finansowy, pożyczki_dla_przedsiębiorstw 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLKCO03 - Liczba inwestycji zwrotnych na finansowanie poprawy 

dostępności prowadzonych przez przedsiębiorców działalności gospodarczych 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR02 - Liczba przedsiębiorstw, w których nastąpiła poprawa 

dostępności 

 

Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 
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szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Zdrowia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

87 345 393,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

72 076 222,00 

Zakres interwencji 

160 - Działania na rzecz poprawy dostępności, efektywności i odporności 

systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Poprawa dostępności podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie AOS  

 

Realizowane będą działania obejmujące opracowanie i wdrożenie standardów 

dostępności w podmiotach leczniczych świadczących AOS, które, z racji 

specjalistycznych świadczeń, potrzebują specyficznych standardów obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami.   

 

Realizowane będą również szkolenia dla pracowników AOS w zakresie obsługi 

pacjenta ze szczególnymi potrzebami.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

25 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 
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Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Słowa kluczowe 

rownosc_szans, usługi_zdrowotne, zdrowie_publiczne, AOS, dostępność, 

osoby_z_niepełnosprawnościami 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLKCO04 - Liczba podmiotów leczniczych świadczących AOS, objętych 

wsparciem w ramach podnoszenia standardu obsługi pacjenta ze szczególnymi 

potrzebami 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR03 - Liczba podmiotów leczniczych świadczących AOS, które 

wdrożyły standard obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami 

 

Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 
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PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, 

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, LUBELSKIE, 

KUJAWSKO-POMORSKIE, PODLASKIE, DOLNOŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

750 818 702,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

619 565 314,00 

 

Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 

wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób 

biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii 

społecznej 

Instytucja Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

151 460 674,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

124 983 275,00 

Zakres interwencji 
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137 - Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej 

typu start-up 

Opis działania 

Realizowany będzie szeroki zakres wsparcia samozatrudnienia. Wsparcie będzie 

obejmowało preferencyjne pożyczki dla osób zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą. Zakłada się również możliwość łączenia pożyczki ze wsparciem 

bezzwrotnym w formie umorzenia części kapitału, jak również możliwość 

skorzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego.  

 

Wsparcie zwrotne na podjęcie działalności gospodarczej będzie wdrażane 

jednolicie w całym kraju w oparciu o program „Pierwszy biznes - Wsparcie w 

starcie”. Dzięki temu zapewnione zostanie w całej Polsce dostępne na jednolitych 

zasadach źródło finansowania działalności gospodarczych na etapie ich 

podejmowania przez osoby fizyczne.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

82.52 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 
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Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

117 824 425,55 PLN 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Grupa docelowa 

osoby fizyczne uprawnione do otrzymania pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / ustawy ją zastępującej 

Słowa kluczowe 
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pożyczka_na_start, instrument_finansowy, aktywizacja_zawodowa, 

zakładanie_firmy 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLACO02 - Liczba osób, które otrzymały środki zwrotne EFS+ na podjęcie 

działalności gospodarczej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLACR01 - Liczba osób, które przez 12 m-cy kontynuowały działalność 

gospodarczą podjętą ze środków zwrotnych EFS+ 

 

Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia 

zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy 
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Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w 

rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 393 258,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 450 443,00 

Zakres interwencji 

143 - Działania promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 

obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 

Opis działania 

Działania partnerów społecznych na rzecz godzenia ról zawodowych i prywatnych, 

równości szans w miejscu pracy, niwelowania luki płacowej oraz włączania w 

środowisko pracy osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.  

 

Realizowane będą działania w zakresie wypracowania programów edukacyjnych, 

dobrych praktyk i rekomendacji dla pracodawców i pracowników, oraz propozycji 

systemowych rozwiązań uelastyczniających rynek pracy w kontekście godzenia ról 

oraz zapobiegania nierównościom na rynku pracy.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje zrzeszające pracodawców, Związki zawodowe 

Grupa docelowa 

partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), przedstawiciele partnerów 

społecznych, pracownicy, pracodawcy 

Słowa kluczowe 

dialog_społeczny, rownosc_szans, wynagrodzenia, wyrownywanie_szans 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLCCO11 - Liczba wypracowanych pakietów rekomendacji lub propozycji 

rozwiązań systemowych objętych pilotażem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLCCR08 - Liczba wypracowanych i upowszechnionych pakietów 

rekomendacji lub propozycji rozwiązań systemowych dotyczących godzenia ról 

zawodowych i prywatnych oraz równości szans i niedyskryminacji w miejscu pracy 

 

Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz 

zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia 

dla zdrowia 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

48 033 708,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

39 636 759,00 

Zakres interwencji 
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146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, 144 - Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego 

środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. 

promocję aktywności fizycznej 

Opis działania 

1. Udział partnerów społecznych w procesach stanowienia oraz monitorowania 

prawa i polityk publicznych w zakresie zatrudnienia i umiejętności Działania mają 

służyć wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji 

partnerów społecznych w zakresie związanym z ich uczestnictwem w 

kształtowaniu polityk publicznych w obszarze zatrudnienia i umiejętności. 

Planowane jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych poprzez m.in. 

wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych, tworzenie i rozwijanie 

platform konsultacyjnych on-line, a także wzmacnianie zdolności partnerów 

społecznych w zakresie monitorowania prawa i polityk publicznych; podnoszenie 

kompetencji uczestników dialogu społecznego, w tym kompetencji analitycznych, 

umiejętności pracy na danych i wynikach badań; foresight zjawisk gospodarczych.   

 

Podejmowane działania będą miały na celu również wzmocnienie dialogu 

społecznego w zakresie identyfikacji zjawisk, które mogą w znacznym stopniu 

negatywnie oddziaływać na rynek pracy, a także na wypracowywaniu propozycji 

adekwatnych rozwiązań na wypadek ich wystąpienia.    

 

2. Działania na rzecz wzmocnienia udziału partnerów społecznych w zapewnianiu 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz promocja roli 

przedstawicielstwa pracowników w BHP   

 

Wsparcie będzie zorientowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy 

przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i społecznych 

inspektorów pracy z zakresu poprawy warunków pracy w obliczu nowych 
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wyzwań/zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan pracujących. 

Działania będą obejmować m.in.: wypracowywanie i upowszechnianie 

modelowych rozwiązań współpracy partnerów społecznych z pracodawcami w 

zakresie BHP; edukację z zakresu zagrożeń zawodowych występujących w 

środowisku pracy; opracowywanie programów szkoleniowych oraz szkolenia dla 

osób pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy; identyfikację dobrych 

praktyk w zakresie BHP, aktywnego starzenia i zdrowia w miejscu pracy oraz ich 

upowszechnianie.  

 

3. Działania partnerów społecznych na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się 

pracowników w środowisku pracy   

 

Realizowane będą działania mające na celu wypracowanie pakietów rekomendacji 

dotyczących utrzymania pracowników w zdrowiu i aktywnego starzenia się w 

środowisku pracy. Pakiety będą miały walory edukacyjne, profilaktyczne i 

świadomościowe, skierowane do pracodawców lub partnerów dialogu 

autonomicznego. Planowane jest również wypracowanie systemowych rozwiązań 

w formie rekomendacji zmian w przepisach prawa w obszarze wspierania 

aktywnego starzenia się w środowisku pracy oraz utrzymania pracowników w 

zdrowiu.   

 

Działania te będą koordynowane z inicjatywami podejmowanymi w tym obszarze 

na poziomie regionalnym w celu zapewnienia ich komplementarności oraz 

ograniczenia ryzyka podwójnego finansowania. W tym kontekście konieczna 

będzie ścisła współpraca IZ FERS z instytucjami zarządzającymi programami 

regionalnymi oraz przedstawicielami partnerów społecznych.   

 

4. Wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i pracowników w dialogu 

społecznym w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu   
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Wsparcie dialogu społecznego w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu ma na 

celu wypracowanie przez partnerów społecznych rekomendacji lub propozycji 

rozwiązań systemowych w zakresie dostosowania gospodarki oraz rynku pracy do 

wymagań związanych z transformacją energetyczną. Ważnym elementem 

wsparcia będą działania informacyjne i edukacyjne skierowane do uczestników 

dialogu społecznego, pracowników, przedsiębiorstw, funkcjonujących zwłaszcza w 

tych sektorach gospodarki, w których skala wyzwań w zakresie neutralności 

klimatycznej pozostaje największa.  

 

5. Wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i pracowników w dialogu 

społecznym w związku z procesami cyfryzacji i automatyzacji w gospodarce, 

edukacji i na rynku pracy   

 

Podejmowane przez partnerów społecznych działania będą polegać na wspieraniu 

dialogu społecznego w zakresie wypracowania i upowszechnienia pakietów 

rekomendacji lub rozwiązań systemowych w obszarze cyfryzacji i automatyzacji w 

gospodarce, edukacji i na rynku pracy. Integralną częścią interwencji będą również 

działania informacyjne i edukacyjne dla uczestników rynku w zakresie skutków i 

wyzwań jakie niesie ze sobą transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.   

 

6. Działania partnerów społecznych na rzecz wdrożenia Europejskiego Aktu o 

Dostępności w Polsce   

 

Planowane jest wzmocnienie dialogu społecznego w zakresie implementacji 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie 

wymogów dostępności produktów i usług. Wsparcie umożliwi wypracowanie i 

upowszechnienie rekomendacji lub propozycji rozwiązań systemowych w zakresie 
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stosowania zasad dostępności. Działania będą polegać na wspieraniu aktywności 

partnerów społecznych w procesie przygotowywania rozwiązań prawnych w 

zakresie implementacji Dyrektywy oraz ocenie ich wpływu na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw i rynku pracy. Planowane są również działania informacyjne, a 

także przygotowanie modelu wsparcia firm w zakresie zwiększenia dostępności 

produktów i usług.   

 

7. Realizacja strategii zachęcających do zrzeszania w organizacjach związków 

zawodowych i pracodawców, w szczególności skierowanych do grup dotychczas 

słabo reprezentowanych w ramach organizacji.   

 

Wsparcie obejmuje przygotowanie strategii na rzecz zwiększenia 

reprezentatywności partnerów społecznych, a następnie jej zrealizowanie na bazie 

zdiagnozowanych potrzeb, zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Związki zawodowe, Organizacje zrzeszające pracodawców 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP), pracownicy, przedstawiciele partnerów 

społecznych, partnerzy społeczni, społeczni inspektorzy pracy, pracodawcy 

Słowa kluczowe 

dopasowanie_do_rynku_pracy, dialog_społeczny, zrownoważony_rozwój, 

zielona_ekonomia, zdrowa_praca, modernizacja_rynku_pracy, 

Europejski_Zielony_Ład, dostępność, cyfryzacja 
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Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLDCO17 - Liczba opracowanych strategii zachęcających do zrzeszania w 

organizacjach związków zawodowych i pracodawców 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLDCO15 - Liczba przedstawicieli partnerów społecznych objętych 

wsparciem z zakresu poprawy środowiska pracy 
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WLWK-PLDCO14 - Liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych i 

zrzeszonych w ich strukturach organizacji objętych wsparciem związanym z 

udziałem w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk 

publicznych 

WLWK-PLDCO18 - Liczba wypracowanych pakietów rekomendacji lub propozycji 

rozwiązań systemowych w zakresie adaptacyjności objętych pilotażem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLDCR11 - Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, którzy 

podnieśli kompetencje z zakresu budowania zdolności partnerów społecznych 

WLWK-PLDCR09 - Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy podnieśli 

kompetencje z zakresu BHP 

WLWK-PLDCR14 - Liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych i 

zrzeszonych w ich strukturach organizacji regionalnych/branżowych, które 

wdrożyły wypracowane strategie organizowania wewnętrznych struktur 

partnerów społecznych 

WLWK-PLDCR10 - Liczba wypracowanych i upowszechnionych przez partnerów 

społecznych pakietów rekomendacji lub propozycji rozwiązań systemowych 

 

Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.E - Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności 

systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym 

przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania 

nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania 

dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego 
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Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

2 314 607,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 909 982,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Realizacja programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o dialogu 

społecznym oraz kampanii informacyjnych dotyczących wpływu dialogu 

społecznego na kształtowanie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 

W tym działaniu planowane jest opracowanie i pilotaż programów edukacyjnych w 

szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, obejmujących zagadnienia 

związane z dialogiem społecznym, rolą partnerów społecznych i rynkiem pracy. 

Planowane są również działania informacyjne na temat roli dialogu społecznego w 

zapewnieniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększaniu 

konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.   

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Związki zawodowe, Organizacje zrzeszające pracodawców 
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Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki systemu 

oświaty, uczniowie, nauczyciele , nauczyciele akademiccy , partnerzy społeczni 

Słowa kluczowe 

dialog_społeczny, edukacja 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLECO18 - Liczba nauczycieli/wykładowców objętych wsparciem z zakresu 

dialogu społecznego 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLECR19 - Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy zwiększyli kompetencje 

z zakresu dialogu społecznego 

 

Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 460 674,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 506 073,00 

Zakres interwencji 
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145 - Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych, 151 - Wsparcie na rzecz 

kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

1. Przygotowanie przedstawicieli partnerów społecznych do pełnienia funkcji 

koordynatorów edukacyjnych w swoich środowiskach pracy oraz animatorów 

współpracy firm/branż ze środowiskiem edukacyjnym i rozwojowym.  

 

Koordynatorzy edukacyjni to osoby wspierające pracowników danego pracodawcy 

w diagnozowaniu luk kompetencyjnych i ustalaniu potrzeb szkoleniowych. Ich 

działania wpłyną na przełamywanie barier w ciągłym kształceniu i doskonaleniu, a 

tym samym poprawią sytuację osób na rynku pracy. Ich rolą będzie też współpraca 

z pracodawcami w tworzeniu planów szkoleniowych i ścieżek rozwojowych.   

 

Animatorzy współpracy między firmami/branżami a środowiskiem edukacyjnym i 

rozwojowym będą wspierać firmy w aktywnym udziale w przygotowaniu i 

pozyskaniu pracowników o określonych kwalifikacjach/ 

kompetencjach/umiejętnościach w związku z rozwojem firmy czy branży, 

zmieniającymi się potrzebami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą 

itp.   

 

2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych partnerów społecznych.  

 

Działanie będzie polegać na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych przedstawicieli 

partnerów społecznych, niezbędnych do pełnego prowadzenia dialogu 

społecznego i pełnienia funkcji partnera społecznego w ramach organizacji.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje zrzeszające pracodawców, Związki zawodowe 

Grupa docelowa 

pracodawcy, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), przedstawiciele partnerów 

społecznych, partnerzy społeczni, pracownicy 

Słowa kluczowe 

kompetencje_cyfrowe, kształcenie_ustawiczne, uczenie_się_przez_całe_życie, 

dialog_społeczny 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLGCO16 - Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych 

objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR16 - Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, którzy 

podnieśli kompetencje 

 

Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

15 828 141,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 061 165,00 
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Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Rozwój dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie 

stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk 

publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi 

partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i 

strażniczych (typu watchdog)   

 

W ramach tego obszaru prowadzone będą następujące działania w ramach polityk 

wspieranych przez EFS+:  

- szkolenia z procesu legislacji i analizy danych dla przedstawicieli NGO,  

- dofinansowanie projektów realizowanych przez NGO lub sieci NGO, mających na 

celu podniesienie ich potencjału instytucjonalnego, w tym kompetencji do 

aktywnego udziału w procesie stanowienia prawa, kształtowania i monitorowania 

polityk publicznych,  

- wypracowanie narzędzi umożliwiających włączanie młodzieży i inne grupy 

społeczne w procesy demokratyczne,  

- budowanie potencjału oraz rozwój zdolności NGO do pełnienia funkcji 

rzeczniczych oraz strażniczych,  

-budowanie potencjału oraz rozwój zdolności NGO do monitorowania i ewaluacji 

polityk publicznych (na szczeblu krajowym oraz europejskimi), w tym przy 

wykorzystaniu narzędzi evidence based policy.  

 

Celem powyższych działań jest usprawnienie procesu programowania zadań 

publicznych, aby podejmowane decyzje dotyczące kształtu danej polityki zapadały 

przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy. Ich celem jest również 
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wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym usprawnienie już istniejących 

mechanizmów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

3 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

organizacje pozarządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Słowa kluczowe 

dialog_obywatelski 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLGCO17 - Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych objętych 

wsparciem w zakresie procesu stanowienia prawa, konsultacji publicznych, 

współkreowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych lub wzmocnienia 

potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR17 - Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 

podnieśli kompetencje w zakresie procesu stanowienia prawa, konsultacji 

publicznych współkreowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych lub 

realizacji działań rzeczniczych i strażniczych 

 

Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i 

włączenia społecznego 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

8 539 326,00 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 046 535,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym 

Opis działania 

Wsparcie potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu  

 

W ramach tego obszaru prowadzone będą następujące działania:  

- doradztwo w zakresie wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w 

obszarze włączenia społecznego oraz zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami,  

- podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego oraz 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

- przegląd procesów i wdrożenie usprawnień w zakresie działań NGO na rzecz 

dostępności oraz włączenia społecznego.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

10 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe 
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Słowa kluczowe 

dialog_obywatelski 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLHCO12 - Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie 

służące wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego i eksperckiego w zakresie 

usuwania barier i stosowania zasad dostępności oraz włączenia społecznego 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLHCR14 - Liczba organizacji pozarządowych, które po udziale w programie 

uczestniczą w procesie usuwania barier i stosowania zasad dostępności oraz 

włączenia społecznego 

 

Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę 

pozbawienia wolności 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

42 937 079,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

35 431 090,00 

Zakres interwencji 

153 - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

Opis działania 

Wsparcie szkoleniowo-aktywizacyjne w celu przygotowania osób odbywających 

karę pozbawienia wolności do skutecznego powrotu na rynek pracy i do 

społeczeństwa  
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Wsparcie będzie opierało się na szkoleniach, przede wszystkim zawodowych, w 

tym w zakresie tzw. „zielonych kompetencji”, które będą obejmować m.in. 

szkolenia w zakresie prostej pracy wymagającej niskich kwalifikacji w obszarach, 

które są ważne z punktu widzenia transformacji ekologicznej. Działania 

aktywizacyjne będą uzupełnione wsparciem w zakresie przeciwdziałania 

hazardowi patologicznemu oraz wykluczeniu cyfrowemu. Możliwe będzie 

wdrożenie w zakładach karnych programów przeciwdziałania hazardowi 

patologicznemu.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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3 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Wymiar sprawiedliwości 

Grupa docelowa 

osoby odbywające karę pozbawienia wolności, administracja publiczna (w tym 

rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne 

Słowa kluczowe 

więźniowie, aktywizacja_zawodowa, kompetencje, zielone_kompetencje, 

kompetencje_cyfrowe, kwalifikacje 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
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WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLHCO13 - Liczba więźniów, którzy uzyskali wsparcie w ramach programu 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR16 - Liczba byłych więźniów pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu jednostki 

penitencjarnej 

WLWK-PLHCR15 - Liczba więźniów, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej 
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Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

40 557 303,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

33 467 331,00 

Zakres interwencji 

138 - Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 

Opis działania 

Instrumenty zwrotne dla rozwoju ekonomii społecznej  

 

Instrument finansowy będzie ukierunkowany na tworzenie i rozwój PES na 

różnych etapach rozwoju, odpowiadając różnym ich potrzebom. Zakłada się 

finansowanie pożyczek przeznaczonych dla PES w początkowym okresie ich 

działalności (pożyczka na start) oraz pożyczek umożliwiających rozwój tych 

podmiotów (pożyczka na rozwój), jak również uruchomienie społecznych funduszy 

kapitałowych lub quasi-kapitałowych dla przedsiębiorstw społecznych o znacznym 

potencjale wzrostu. Przewiduje się możliwość częściowego umorzenia kapitału 

pożyczek w przypadku realizacji przez wspierane podmioty celów spójnych z 

celami strategicznymi EFS+.   

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

87.5 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu 

finansowego, Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie 

poprzez instrumenty finansowe: inwestycja kapitałowa lub quasi-kapitałowa 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

70 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

22 560 000,35 PLN 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 
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Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Słowa kluczowe 

instrument_finansowy, pożyczka_na_rozwój, pożyczka_na_start, 

ekonomia_społeczna, przedsiębiorczość_społeczna 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLHCO11 - Liczba inwestycji dla podmiotów ekonomii społecznej 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR13 - Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii 

społecznej 

 

Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami 

zarobkowym 
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Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.I - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 516 854,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 377 619,00 

Zakres interwencji 

156 - Działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich 

w rynku pracy 

Opis działania 

Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi w celu lepszego 

wykorzystania potencjału migrantów zarobkowych i wsparcia pracodawców 

poszukujących pracowników cudzoziemskich  

 

Działanie ma na celu wsparcie podmiotów zaangażowanych w procesy migracyjne 

w obszarze zatrudnienia i integracji z rynkiem pracy (migranci, pracodawcy, 

urzędy) poprzez:  

 

- wypracowanie i wdrożenie narzędzi dostarczających kompleksowych informacji o 

zasadach zatrudniania i pracy w Polsce poprzez: modernizację i rozwój centrum 

informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców, 

przepisów o dostępie do polskiego rynku pracy, możliwości rozwojowych kariery i 
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przedsiębiorczości oraz dostosowanie stron internetowych instytucji publicznych i 

innych podmiotów do potrzeb migrantów zarobkowych,  

 

- wypracowanie i wdrożenie działań informacyjno-promocyjnych oraz 

wspierających rekrutację w wybranych państwach pochodzenia cudzoziemców. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 



172 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, 

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Uczelnie, Jednostki naukowe, Organizacje pozarządowe, 

MŚP, Organizacje badawcze, Instytucje rynku pracy 

Grupa docelowa 

partnerzy społeczni, instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia), 

JST oraz podległe im podmioty, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz 

podległe jej organy i jednostki organizacyjne, pracodawcy, cudzoziemcy, 

organizacje pozarządowe 

Słowa kluczowe 

migracje_zarobkowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 
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https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLICO04 - Centrum informacyjno-konsultacyjne dotyczące warunków 

zatrudnienia cudzoziemców w Polsce rozbudowane w ramach Programu 

WLWK-PLICO03 - Liczba dostosowanych portali instytucji publicznych do potrzeb 

migrantów zarobkowych 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLICR03 - Liczba migrantów zarobkowych z państw trzecich, którzy 

otrzymali kompleksową informację o warunkach zatrudnienia w Polsce 

 

Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez 

publiczne służby zatrudnienia 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.I - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 842 697,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 821 314,00 

Zakres interwencji 

156 - Działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich 

w rynku pracy 

Opis działania 

Wypracowanie oraz wdrożenie dostosowanego do zapotrzebowania systemu 

obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia poprzez:   

 

a) wypracowanie i koordynację procesu wdrożenia modelu obsługi cudzoziemców 

przez PSZ  
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b) stworzenie i modernizację punktów obsługi cudzoziemców w ramach sieci PSZ 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 



176 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje rynku pracy 

Grupa docelowa 

cudzoziemcy, pracodawcy, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, 

administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne, instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia), JST 

oraz podległe im podmioty 

Słowa kluczowe 

migracje_zarobkowe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLICO01 - Liczba opracowanych standardów obsługi cudzoziemców 
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WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLICO02 - Liczba utworzonych i zmodernizowanych punktów obsługi 

cudzoziemców w ramach sieci publicznych służb zatrudnienia 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLICR02 - Liczba cudzoziemców, w tym migrantów przymusowych, którzy 

skorzystali z usług punktów obsługi cudzoziemców w ramach sieci publicznych 

służb zatrudnienia 

WLWK-PLICR01 - Odsetek publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono 

opracowane standardy obsługi cudzoziemców 

 

Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i 

współpracy 

 

Cel szczegółowy 
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EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

24 719 101,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

20 397 864,00 

Zakres interwencji 

158 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości 

trwałych i przystępnych cenowo usług 

Opis działania 

1. Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego NGO do świadczenia usług 

publicznych    

 

Działania mają na celu wsparcie NGO działających w obszarach usług publicznych 

(edukacja i kształcenie, włączenie i integracja społeczna, rynek pracy, ochrona 

zdrowia), a tym samym zwiększenie jakości i dostępności dostarczanych przez 

NGO usług. Wsparcie zakłada opracowanie i wdrożenie mechanizmów 

zapewniających m.in podniesienie jakości, rozszerzenie zakresu i dostępności 

usług, kształcenie kadr z budowania potencjału instytucjonalnego NGO, szkolenia z 

zakresu prowadzonej działalności, doradztwo, które umożliwi organizacjom lepsze 
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rozpoznawanie potrzeb. Przewidziano organizację programów płatnych staży w 

NGO oraz wsparcie organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców.    

 

2. Wypracowanie rozwiązań wspierających budowę oraz rozwój sieci, federacji i 

koalicji NGO, w tym rozwój współpracy międzysektorowej oraz wsparcie 

współpracy międzynarodowej w poszczególnych obszarach usług publicznych oraz 

wzmocnienie potencjału instytucjonalnego do sieciowania wewnątrz sektora   

 

Prowadzone będą w szczególności następujące działania w ramach polityk 

wspieranych przez EFS+:   

- wsparcie oraz rozwój ogólnopolskich sieci, federacji i koalicji NGO wsparcie 

działalności badawczej NGO w zakresie kondycji trzeciego sektora oraz filantropii i 

wolontariatu, wsparcie wypracowania i wdrażania standardów działalności NGO, 

wsparcie wzmacniające potencjał NGO do udziału w pracach nad planowaniem i 

wdrażaniem rozwiązań z zakresu kluczowych polityk europejskich wspieranych 

przez EFS+, w tym wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, z uwzględnieniem 

współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z pozostałych krajów 

Unii Europejskiej;  

- wypracowanie lokalnych programów wsparcia o charakterze publiczno-

społecznym, w tym lokalnych programów wsparcia na rzecz młodzieży;  

- doradztwo specjalistyczne dla NGO planujących i realizujących współpracę 

międzysektorową;   

- szkolenia specjalistyczne dla przedstawicieli NGO.  

 

Celem działań jest wzmocnienie potencjału NGO działających w obszarach usług 

publicznych, co pozwoli wzmocnić możliwości ich oddziaływania oraz wdrożyć 

mechanizmy umożliwiające sprawne działanie w obszarze działalności danej NGO.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

97 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

3 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

3% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

organizacje pozarządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Słowa kluczowe 

dialog_obywatelski 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLKCO11 - Liczba organizacji pozarządowych, które uzyskały wsparcie w 

ramach współpracy międzysektorowej 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLKCO10 - Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali 

objęci wsparciem w zakresie świadczenia usług społecznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR10 - Liczba organizacji pozarządowych lub sieci organizacji 

pozarządowych, które zwiększyły swój potencjał instytucjonalny do świadczenia 

usług publicznych 

WLWK-PLKCR09 - Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 

podnieśli kompetencje w zakresie świadczenia usług społecznych 

 

Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 



183 

189 438 200,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

156 321 809,00 

Zakres interwencji 

138 - Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 152 - 

Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym, 158 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do 

dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług 

Opis działania 

W Działaniu będą realizowane następujące typy projektów:  

 

1. Wsparcie finansowe dla JST zlecających lub powierzających PES usługi społeczne  

 

Wdrażane będą działania zakładające wypłacanie „premii społecznej” dla JST 

zlecających lub powierzających PES realizację usług społecznych. Przyczyni się to 

do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w środowiskach 

lokalnych świadczonych przez PES oraz zachęci JST do zamawiania usług 

społecznych w sektorze społecznym.  

 

  

 

2. Podnoszenie kompetencji pracowników instytucji regionalnych zajmujących się 

planowaniem oraz wdrażaniem polityki z zakresu usług społecznych na poziomie 

regionu, w tym doradztwo i rzecznictwo na rzecz regionalnych instytucji 

publicznych zajmujących się obszarem włączenia społecznego:  
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Działania obejmą m.in.:   

 

- wsparcie szkoleniowe i doradcze z zakresu usług społecznych, w tym 

wypracowanie narzędzi/mechanizmów wsparcia dla podmiotów 

przekształcających się lub tworzących CUS;  

 

- wypracowanie rekomendacji zmiany ustawy o realizowaniu usług społecznych 

przez CUS i innych przepisów prawnych mających zastosowanie w ich działalności, 

z uwzględnieniem kontekstu społeczno-demograficznego, analizy ekonomicznej i 

deinstytucjonalizacji usług społecznych;  

 

- działania z zakresu mapowania i sieciowania funkcjonujących CUS;  

 

- doradztwo i rzecznictwo dla regionalnych instytucji publicznych zajmujących się 

realizacją polityk na rzecz włączenia społecznego, pracowników ROPS, członków 

Regionalnych Komitetów Rozwoju ES i innych regionalnych ciał doradczo-

opiniodawczych, przedstawicieli urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za 

planowanie strategiczne w regionie, przedstawicieli urzędów wojewódzkich, 

którzy realizować będą zadania wynikające z zapisów ustawy o ES.   

 

3. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koordynacji działań dla instytucji 

regionalnych zaangażowanych w planowanie i realizację polityki w zakresie usług 

społecznych na poziomie regionalnym  

 

Działania obejmą m. in.:   
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- umożliwienie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wspólnego 

wypracowywania rozwiązań przez instytucje regionalne, w tym wypracowanie 

mechanizmów wsparcia JST w procesie deinstytucjonalizacji;  

 

- wsparcie merytoryczne i eksperckie dla instytucji regionalnych, w tym badania 

dotyczące poziomu świadczenia usług w społeczności lokalnej w JST w kontekście 

terytorialnym;  

 

- ekspertyzy i badania naukowe dotyczące obszaru usług społecznych, w tym CUS;  

 

- wypracowywanie zaleceń dla PR dot. realizacji wsparcia z EFS+ w zakresie 

deinstytucjonalizacji oraz poprawy dostępu do usług.  

 

4. Podnoszenie kompetencji pracowników instytucji regionalnych zajmujących się 

tworzeniem oraz wdrażaniem polityki z zakresu pomocy i integracji społecznej na 

poziomie regionu oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla tych 

instytucji   

 

Opracowane zostaną nowe standardy i modele oraz platforma wymiany 

doświadczeń i koordynacji działań w zakresie włączenia społecznego w PR. 

Działania obejmą m.in.:   

 

- szkolenia i doradztwo dot. pomocy i integracji społecznej w województwie;  
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- promocję zawodów pomocowych, w celu zachęcenia do podejmowania w nich 

pracy i budującą prestiż zawodowy, w tym kampanie medialne;  

 

- wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnego wypracowywania rozwiązań 

na rzecz włączenia społ. przez instytucje regionalne;  

 

- działania merytoryczne i eksperckie, w tym prowadzenie badań i wypracowanie 

modeli i standardów oraz ich upowszechnienie;  

 

- wypracowywanie zaleceń dla PR dot. realizacji wsparcia z zakresu pomocy i 

integracji społecznej, w tym dot. osób w kryzysie bezdomności.  

 

5. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej 

integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim   

 

Realizowane działania obejmą m.in:   

 

- organizowanie i wspieranie instytucji pomocy społecznej, podmiotów 

zajmujących się pomocą i integracją społeczną, instytucji wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej i adopcji oraz ich współpracy;  

 

- diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług 

społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy i integracji społecznej 

oraz ES;  
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- planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji 

społecznej, ES w województwie, w tym w oparciu o zalecenia przygotowane przez 

MRiPS;  

 

- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz 

kompetencyjnego instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym w zakresie 

superwizji pracy socjalnej oraz uwrażliwienia na kwestie różnorodności i 

niedyskryminacji), podmiotów świadczących usługi społeczne, a także 

organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego 

otoczenia;  

 

- analiza potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS w tym zakresie 

w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS;  

 

- wspieranie gmin w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług, w 

tym szkolenia z zakresu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych;  

 

- wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, w 

tym działania świadomościowe i szkolenia dotyczące deinstytucjonalizacji, 

wymiana dobrych praktyk, w tym wypracowywanie rozwiązań służących 

zapewnieniu lepszej integracji usług społecznych i zdrowotnych na rzecz różnych 

grup docelowych, w tym osób biernych zawodowo z przyczyn zdrowotnych;  

 

- koordynacja prac Regionalnych Komitetów Rozwoju ES;  

 

- zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze ES;  
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- zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza 

danych i sprawozdawczość dot. ES, pomiar oddziaływania społecznego oraz 

kondycji sektora;  

 

- udział w procesie akredytacji OWES;  

 

- działania na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ES, w tym działania 

upowszechniające rozwiązania przewidziane w ustawie o ES;  

 

- sieciowanie i współpraca z OWES;  

 

- działania na rzecz zwiększenia aktywności JST w obszarze zatrudnienia socjalnego 

i działalności PZS;  

 

- działania służące budowaniu marki ES i jej promocji w oparciu o zakres ES 

wskazany w nowej ustawie (np. targi ES);  

 

- działania służące wsparciu procesu integracji cudzoziemców, w szczególności w 

formie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz NGO zajmujących się tą tematyką.  

 

Realizowanych będzie 16 projektów koordynacyjnych – po jednym w 

województwie.    
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6. Zarządzanie sferą ekonomii społecznej na poziomie centralnym  

 

Realizowane będzie w szczególności:   

 

- stworzenie forum wymiany informacji i koordynacji działań ROPS w obszarze ES;  

 

- wsparcie eksperckie w kreowaniu nowych rozwiązań w obszarze ES;  

 

- wsparcie wdrażania rozwiązań wynikających z zapisów ustawy o ES;  

 

- rozwijanie systemu monitorowania sektora ES, w tym w obszarze mierzenia 

oddziaływania społecznego;  

 

- działania w obszarze akredytacji OWES;  

 

- wsparcie wojewodów we wdrażaniu przepisów ustawy o ES, w szczególności 

wsparcie techniczne oraz dofinansowanie miejsc pracy specjalistów do spraw ES w 

urzędach wojewódzkich.  

 

  

 

7. Zapewnienie kadrze PS możliwości podnoszenia kwalifikacji zwłaszcza w 

obszarze prowadzonej działalności gospodarczej oraz zarządzania – Akademia 

Menadżera PS  
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Działanie obejmie w szczególności:   

 

- szkolenia z zakresu zarządzania PS;  

 

- szkolenia przygotowujące menadżera interim oraz pilotażowe wdrożenie 

wsparcia dla PS w postaci zapewnienia tych usług;  

 

- szkolenia dla osób 50+ z doświadczeniem biznesowym w zakresie ES w celu 

przygotowania ich do świadczenia usług dla PS/bycia menadżerem 

interim/coachem, etc.;  

 

- coaching dla menadżerów PS;  

 

- asysta dla menadżerów PS przy uruchamianiu start-upów, 

restrukturyzacji/likwidacji PS, budowaniu strategii współpracy z biznesem, w 

poszukiwaniu nowych branż dla PS, tworzeniu oraz realizacji planów 

reintegracyjnych w PS etc.;  

 

- asysta dla menadżerów PS przy budowaniu marki PS.  
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8. Wspieranie tworzenia ponadregionalnych sieci współpracy o charakterze 

biznesowym PES, w tym PS, m.in. konsorcjów spółdzielczych, franczyz lub klastrów  

 

Działanie obejmie m.in. kompleksowe wsparcie tworzenia sieci branżowych, 

franczyz społecznych, klastrów, konsorcjów spółdzielczych realizujących wspólnie 

przedsięwzięcia o charakterze biznesowym oraz wzmacnianie działalności oraz 

trwałości utworzonych w FERS sieci, w szczególności poprzez zapewnienie 

możliwości profesjonalizacji działalności i zdobywania rynku.   

 

  

 

9. Wsparcie samoorganizacji oraz wzmacnianie potencjału instytucjonalnego PS w 

związku z wejściem w życie ustawy o ES  

 

Działanie obejmie w szczególności:   

 

- tworzenie i wzmacnianie struktur i mechanizmów federacyjnych PS;  

 

- podnoszenie zdolności do budowania koalicji, samoorganizacji oraz reprezentacji 

sektora PS;  

 

- wsparcie działalności wzajemnościowej, w tym tzw. samorzecznictwa oraz 

budowania potencjału organizacyjnego;  

 

- działania promujące budowanie relacji z innymi sektorami;  
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- stworzenie eksperckiego zaplecza PS – między innymi w dziedzinach prawa, 

ekonomii, finansów, zarządzania, pozyskiwania zasobu kapitałowego i 

infrastrukturalnego, współpracy międzysektorowej, procesów reintegracyjnych.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% lub 3% - zgodnie z RPD 

Sposób wyboru projektów 
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Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa, Podmioty ekonomii społecznej, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Grupa docelowa 

pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych), 

podmioty organizujące system wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz 

jego otoczenie, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa 

społeczne), pracownicy socjalni zatrudnieni w innych niż pomoc społeczna 

instytucjach i podmiotach, pracownicy zatrudnieni w instytucjach pomocy 

społecznej, kadra JST, JST oraz podległe im podmioty, pracownicy podmiotów 

działających na rzecz włączenia społecznego, administracja publiczna (w tym 

rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne 

Słowa kluczowe 

kształcenie_kadr, zatrudnienie_wspomagane, ekonomia_społeczna, kompetencje, 

deinstytucjonalizacja, piecza_zastępcza, kwalifikacje, usługi_społeczne, 

włączenie_społeczne, przedsiębiorczość_społeczna 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLKCO08 - Liczba menadżerów PS, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLKCO05 - Liczba opracowanych w programie modeli i standardów w 

zakresie pomocy i integracji społecznej 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLKCO07 - Liczba osób, które uzyskały wsparcie w zakresie działań 

służących wdrażaniu ustawy o ES 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLKCO15 - Liczba pakietów rekomendacji do zmian ustawy o realizowaniu 

usług społecznych przez centra usług społecznych oraz otoczenia prawnego, w 

ramach którego działają centra usług społecznych 

WLWK-PLKCO09 - Liczba PES, które w ramach projektu przystąpiły do sieci o 

charakterze biznesowym 

WLWK-PLKCO06 - Liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach 

działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem świadczonym 

przez ROPS w ramach programu 



195 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLKCO16 - Liczba przedsiębiorstw społecznych, objętych wsparciem w 

zakresie samoorganizacji i wzmacniania potencjału instytucjonalnego 

WLWK-PLKCO14 - Liczba raportów z oceny funkcjonowania CUS 

WLWK-PLKCO12 - Liczba zamówień dla PES, na realizację których przyznano 

premię społeczną 

WLWK-PLKCO23 - Opracowany mechanizm wsparcia jednostek samorządu 

terytorialnego w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR21 - Liczba funkcjonujących sieci CUS 

WLWK-PLKCR11 - Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których po 

udziale w projekcie wzrosła wartość usług społecznych zlecanych PES 

WLWK-PLKCR07 - Liczba menadżerów PS, którzy podnieśli kompetencje w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem społecznym 

WLWK-PLKCR06 - Liczba osób, które zostały zaangażowane do realizacji zadań 

wskazanych w ustawie o ES po projekcie 

WLWK-PLKCR14 - Liczba podmiotów, które uczestniczą w organizacji zrzeszającej 

przedsiębiorstwa społeczne 

WLWK-PLKCR05 - Liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach 

działających na rzecz włączenia społecznego, którzy dzięki wsparciu EFS+ 

świadczonemu przez ROPS podnieśli kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLKCR13 - Liczba ROPS, w których został wdrożony mechanizm wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego w procesie deinstytucjonalizacji usług 

społecznych 
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WLWK-PLKCR08 - Liczba sieci współpracy powstałych w ramach projektu, które 

przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze biznesowym 

WLWK-PLKCR04 - Liczba wdrożonych w programie modeli i standardów w zakresie 

pomocy i integracji społecznej 

 

Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki 

medycznej 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Zdrowia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

24 045 843,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

19 842 300,00 

Zakres interwencji 

161 - Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z 

wyłączeniem infrastruktury) 
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Opis działania 

Wsparcie deinstytucjonalizacji długoterminowej opieki medycznej  

 

Zakłada się opracowanie i pilotaż nowych form opieki dziennej dla osób starszych, 

w tym z zaburzeniami otępiennymi i OzN w każdym wieku oraz działania na rzecz 

poprawy dostępności domowej opieki zdrowotnej dla osób starszych i OzN. 

Przyczyni się to do poprawy dostępu do usług opieki zdrowotnej w społ. lokalnej, 

wzmocnienia zapobiegania hospitalizacjom i objęciu pacjentów opieką 

całodobową.   

 

Nowe formy muszą zakładać współpracę z lokalnymi instytucjami/służbami opieki 

długoterminowej, w tym działającymi formami opieki zdeinstytucjonalizowanej w 

zakresie informowania o dostępnym wsparciu.   

 

Podnoszone będą kompetencje opiekunów medycznych w zakresie opieki 

długoterminowej nad osobami starszymi, opieki paliatywnej i hospicyjnej 

udzielanych w warunkach domowych oraz przez poszerzanie form dziennej opieki 

medycznej dla osób z zaburzeniami otępiennymi.    

 

Planowany jest rozwój rozwiązań telemedycznych (infolinie), wsparcia dla 

opiekunów nieformalnych osób starszych oraz wsparcie działań informacyjnych w 

zakresie dostępnej opieki zdrowotnej i wsparcia w systemie opieki społecznej.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

10 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

osoby starsze, rodziny osób z niepełnosprawnościami, kadry medyczne , kadry 

organizacyjne/administracyjne/zarządzające systemu ochrony zdrowia, osoby z 

niepełnosprawnościami 

Słowa kluczowe 

usługi_zdrowotne, osoby_z_niepełnosprawnościami, opieka_ambulatoryjna, 

dzienny_opiekun, dzienny_dom_opieki_medycznej_DDOM, deinstytucjonalizacja 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLKCO19 - Opracowanie standardu funkcjonowania Dziennych Centrów 

Wsparcia Pamięci 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR17 - Liczba utworzonych w ramach pilotażu Dziennych Centrów 

Wsparcia Pamięci 

 

Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 

oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Zdrowia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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177 146 967,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

146 179 251,00 

Zakres interwencji 

160 - Działania na rzecz poprawy dostępności, efektywności i odporności 

systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem infrastruktury), 158 - Działania w celu 

zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i 

przystępnych cenowo usług 

Opis działania 

1. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej    

Planowane są działania wspierające nowy model ochrony zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. Ponadto, zakłada się przygotowanie i realizację 

specjalistycznych programów diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych dla dzieci i 

młodzieży (realizowanych w trybie ambulatoryjnym i dziennym) oraz 

specjalistycznych programów diagnozy dla dorosłych.   

Wdrażane i upowszechniane będą standardy postępowania w przypadku ryzyka 

zachowań samobójczych osób dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez działania 

szkoleniowe zwiększające kompetencje kadry w zakresie szybkiej reakcji w sytuacji 

kryzysowej. 

2. Podnoszenie jakości zarządzania świadczeniami zdrowotnymi   

Planowane jest wsparcie podmiotów leczniczych, w tym POZ, m.in. w zakresie 

przygotowania do wdrożenia standardów akredytacyjnych, przeprowadzenia 

oceny akredytacyjnej. Ma to na celu zidentyfikowanie słabych punktów w 

działalności podmiotów, wymianę wiedzy o dobrych praktykach i wprowadzanie 

wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki i ochrony praw pacjentów.   

Przewidziano też wsparcie na rzecz poprawy jakości zarządzania w podmiotach 

systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację procedur, by były przystępniejsze 
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dla pacjenta oraz poprzez zidentyfikowanie i określenie podstawowych regionów 

zabezpieczenia jako narzędzia pozwalającego zapewnić dostęp do kluczowych 

zakresów opieki zdrowotnej na określonych obszarach terytorialnych, w 

szczególności tych o ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.    

 

3. Wzmocnienie POZ do organizacji opieki koordynowanej   

Działania na rzecz opieki koordynowanej zapoczątkowano w PO WER 2014-2020. 

Pilotaż opieki koordynowanej w POZ (POZ Plus) miał na celu stopniowe tworzenie 

systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na 

świadczeniu usług, kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi 

zapobiegawczych, co lepiej odpowiada obecnym standardom opieki zdrowotnej i 

potrzeb społecznych. W ramach pilotażu wprowadzono m.in. funkcję 

koordynatora administracyjnego oraz zwiększono zakres oraz liczbę działań 

profilaktycznych oraz edukacyjnych - profilaktyczne świadczenia bilansowe, a 

także zwiększono liczbę dodatkowych usług dla pacjentów z chorobami 

przewlekłymi, w tym usług diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz 

rehabilitacyjnych - program zarządzania chorobą przewlekłą. Pilotaż zaowocował 

wprowadzeniem części rozwiązań do systemu ochrony zdrowia. Planowane 

działania mają wzmocnić dojrzałość POZ do organizacji opieki koordynowanej i 

współpracę na linii POZ-AOS-opieka szpitalna.   

Podjęte zostaną działania na rzecz zwiększenia kompetencji koordynatorów opieki 

w placówkach POZ. Koordynator, zgodnie z Krajowym Planem Transformacji, 

będzie przewodnikiem pacjenta po systemie ochrony zdrowia.   

Działania będą skupione na wsparciu POZ, AOS oraz zdeinstytucjonalizowanych 

form opieki zdrowotnej, co przyczyni się do odwrócenia piramidy świadczeń i 

zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej.   

 

4. Wsparcie koordynacji profilaktyki zdrowotnej    
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Podjęte zostaną działania w celu zwiększenia koordynacji działań profilaktycznych 

między funkcjonującymi w różnych wymiarach programami profilaktycznymi. Dla 

poprawy komunikacji i współpracy na różnych poziomach działań profilaktycznych, 

planowane jest wdrożenie rozwiązań koordynacyjnych, mających uspójnić system 

działań profilaktycznych finansowanych z funduszy europejskich i środków 

krajowych. Możliwe będzie także wsparcie kadr zaangażowanych w realizację 

działań koordynacyjnych.   

 

5. Wdrożenie opieki farmaceutycznej   

Wsparcie obejmie opracowanie standardów i metod współpracy różnych 

zawodów medycznych w ramach opieki farmaceutycznej oraz przeprowadzenie 

pilotażu opieki farmaceutycznej. Polegać on będzie na utworzeniu zespołu 

koordynującego wdrażanie opieki farmaceutycznej, opracowaniu jednolitych 

standardów opieki farmaceutycznej, standardów i metod współpracy różnych 

zawodów medycznych w ramach opieki farmaceutycznej, przeszkoleniu kadry 

farmaceutycznej w zakresie świadczenia tej opieki i utworzeniu e-platformy opieki 

farmaceutycznej. Efektem będzie odciążenie innych zawodów medycznych dzięki 

nadaniu farmaceutom większej autonomii.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
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Grupa docelowa 

kadry organizacyjne/administracyjne/zarządzające systemu ochrony zdrowia, 

podmioty lecznicze, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby z 

niepełnosprawnościami, pacjenci, kadry medyczne , farmaceuci i pracownicy 

aptek  

Słowa kluczowe 

deinstytucjonalizacja, centra_zdrowia_psychicznego, usługi_zdrowotne, 

system_ochrony_zdrowia, psychiatria_dziecięca, profilaktyka, POZ, 

opieka_koordynowana, kadry_medyczne 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLKCO21 - Liczba opracowanych modeli w zakresie optymalizacji udzielania 

świadczeń zdrowotnych 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLKCO22 - Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w zakresie 

koordynacji opieki zdrowotnej 

WLWK-PLKCO17 - Liczba podmiotów objętych wsparciem w ramach nowego 

modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

WLWK-PLKCO20 - Liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą, objętych 

wsparciem w zakresie działań projakościowych 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLKCO18 - Liczba przygotowanych specjalistycznych programów diagnozy i 

leczenia zaburzeń psychicznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKCR15 - Liczba podmiotów, które wdrożyły działania projakościowe w 

ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

WLWK-PLKCR20 - Liczba podmiotów leczniczych, które wdrożyły rozwiązania w 

zakresie koordynacji opieki zdrowotnej 

WLWK-PLKCR18 - Liczba podmiotów leczniczych, u których przeprowadzono ocenę 

akredytacyjną 

WLWK-PLKCR19 - Liczba wdrożonych modeli w zakresie optymalizacji udzielania 

świadczeń zdrowotnych 

WLWK-PLKCR16 - Liczba zrealizowanych specjalistycznych programów diagnozy i 

leczenia zaburzeń psychicznych 
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Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

2 584 270,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 132 504,00 

Zakres interwencji 

159 - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

Opis działania 

Stworzenie systemu teleinformatycznego, w ramach którego będzie działał 

centralny rejestr wolnych miejsc w pieczy zastępczej oraz centralny rejestr 

placówek opiekuńczo-wychowawczych  

 

W ramach tego typu projektu zaplanowane jest przeprowadzenie zmian 

legislacyjnych dotyczących wprowadzenia systemu teleinformatycznego 

zawierającego rejestr wolnych miejsc w pieczy, a także rejestr placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki temu systemowi, samorządy powiatowe, 

których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 
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2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także sądy rodzinne 

podejmujące decyzje w kwestii umieszczenia dziecka w placówkach będą mogły 

uzyskać informacje na temat wszystkich wolnych miejsc na terenie Polski, tak aby 

podjąć decyzję najlepszą dla dobra danego dziecka. Powstanie tego systemu 

umożliwi przeprowadzenie analizy sytuacji dzieci w pieczy zastępczej z dalszym 

wskazaniem działań na rzecz dobra dzieci, opracowanie modelu planu działań w 

kierunku stabilizacji sytuacji dzieci, a także przeprowadzenie pilotażu modelu 

analizy i przygotowywania planu wraz z raportem i rekomendacjami.  

 

Wsparcie w tym obszarze ma na celu zapewnienie warunków życia i rozwoju dzieci 

i młodzieży przebywających w całodobowych instytucjach opieki, zgodnych z 

Konwencją o Prawach Dziecka ONZ, poprzez uzupełnienie działań służących 

realizacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

30 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, podmioty publiczne, jednostki wykonujące 

zadania na zlecenie JST, osoby fizyczne, JST oraz podległe im podmioty 

Słowa kluczowe 

włączenie_społeczne, deinstytucjonalizacja, piecza_zastępcza, usługi_społeczne 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-

rozwoju-spolecznego/dokumenty/#/domyslne=1 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PLLCO01 - Funkcjonujący system teleinformatyczny obejmujący centralny 

rejestr wolnych miejsc w pieczy zastępczej oraz centralny rejestr placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLLCR01 - Liczba dzieci, dla których opracowano plan działań w kierunku 

stabilizacji sytuacji i docelowego usamodzielnienia 

 

Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne 
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Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

DOLNOŚLĄSKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, ŚLĄSKIE, PODLASKIE, 

OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, LUBELSKIE, 

KUJAWSKO-POMORSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

204 553 244,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

194 325 581,00 

 

Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 

wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób 
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biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii 

społecznej, EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących 

i dzieci, EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 

trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do 

mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 

modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 

socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i 

odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, EFS+.CP4.I 

- Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym 

migrantów, EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu 

promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej 

sytuacji, EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z 

uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności 

na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i 

wspieranie mobilności zawodowej, EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do 

dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich 

ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i 

szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w 

tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, EFS+.CP4.E - Poprawa jakości, poziomu włączenia 

społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z 

rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez 

wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania 

zawodowego, EFS+.CP4.D - Wspieranie dostosowania pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego 
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starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które 

uwzględnia zagrożenia dla zdrowia, EFS+.CP4.C - Wspieranie zrównoważonego 

pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz 

lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez 

dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, EFS+.CP4.B - Modernizacja instytucji i 

służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na 

umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i 

wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 

potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

204 553 244,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

194 325 581,00 

Zakres interwencji 

144 - Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy 

uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności 

fizycznej, 139 - Działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb 

rynku pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz 

zapewnienia terminowej i dopasowanej do potrzeb pomocy, 142 - Działania na 

rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na 

rynku pracy ze względu na płeć, 141 - Wsparcie na rzecz mobilności pracowników, 

138 - Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 143 - 

Działania promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 

obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, 162 - 

Działania na rzecz modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym 

wspierania dostępu do ochrony socjalnej, 137 - Wsparcie na rzecz 

samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej typu start-up, 136 - 

Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-

gospodarczej ludzi młodych, 135 - Działania na rzecz promowania dostępu do 
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zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, 134 - Działania na rzecz poprawy 

dostępu do zatrudnienia, 153 - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na 

rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 156 - Działania 

szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy, 

157 - Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich, 140 - 

Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 

potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy, 145 - Wspieranie 

rozwoju kompetencji cyfrowych, 163 - Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej 

potrzebujących i dzieci, 161 - Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki 

długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury), 160 - Działania na rzecz poprawy 

dostępności, efektywności i odporności systemów opieki zdrowotnej (z 

wyłączeniem infrastruktury), 159 - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w 

zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej, 158 - Działania w celu zwiększenia 

równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo 

usług, 146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian, 148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury), 147 - Działania zachęcające do 

aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, 152 - Działania na rzecz promowania 

równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym, 151 - Wsparcie na rzecz 

kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury), 150 - Wsparcie na rzecz 

szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem infrastruktury), 149 - Wsparcie na rzecz 

szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

1. Makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, 

upowszechnienie i podjęcie działań w zakresie włączenia wybranych nowych 

rozwiązań do polityki lub praktyki.  

 

W ramach przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w tym typie operacji zakłada 

się:   
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1) opracowanie rozwiązania, w tym jego modyfikację, jeśli jest to konieczne,  

 

2) przeprowadzenie testu nowego sposobu, podejścia do rozwiązywania 

problemów społecznych,  

 

3) upowszechnienie innowacji w rozumieniu zapewnienia dostępu do informacji o 

nowym rozwiązaniu lub efektach jego testowania oraz  

 

4) w przypadku, gdy pilotaż zakończy się pozytywnie - podjęcie działań o 

charakterze włączającym wybrane innowacje do praktyki lub polityki.  

 

2. Mikro-innowacje:  

 

a) preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów, w tym ich generowanie, 

opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych 

rozwiązań,  

 

b) akceleracja nowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie, udoskonalenie i 

przygotowanie do wdrożenia na szerszą skalę,  

 

c) wykorzystanie technik behawioralnych w procesie projektowania lub 

świadczenia usług w ogólnym interesie.  
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3. Rozwój ekosystemu innowacji społecznych – wsparcie rozwoju środowiska 

sprzyjającego kreowaniu, rozwojowi i wdrażaniu innowacji społecznych.  

 

4. Skalowanie rozwiązań – dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie 

wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie 

lub o ograniczonym zasięgu,  w tym wsparcie świadczone przez twórców 

innowacji, którego celem będzie merytoryczne wsparcie podmiotów planujących 

wdrożenie danej innowacji (realizowane samodzielnie w ramach projektu albo 

wraz z innymi wyżej wskazanymi typami operacji)  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

95 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, 

Służby publiczne, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Osoby fizyczne, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa 

Grupa docelowa 

inne – zgodnie z programem 

Słowa kluczowe 

inkubator_innowacji_społecznych, innowacje_społeczne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mid caps, Small mid caps, Średnie, Duże, Małe, Mikro 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLAIKLCO03 - Liczba funkcjonujących sieci współpracy podmiotów 

zajmujących się innowacjami społecznymi 

WLWK-PLAIKLCO02 - Liczba innowacji podlegających skalowaniu 

WLWK-PLAIKLCO01 - Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO16 - Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLAIKLCR03 - Liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie w zakresie 

upowszechniania idei innowacji społecznych 
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WLWK-PLAIKLCR02 - Liczba przeskalowanych innowacji społecznych 

WLWK-PLAIKLCR01 - Liczba przetestowanych innowacji społecznych 

 

Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, 

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, LUBELSKIE, 

KUJAWSKO-POMORSKIE, PODLASKIE, DOLNOŚLĄSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

193 851 970,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

159 963 991,00 
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Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

193 851 970,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

159 963 991,00 

Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych, 180 - 

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, 179 - Informacja i 

komunikacja 

Opis działania 

Działania realizowane w ramach Pomocy Technicznej będą skoncentrowane na 

zapewnieniu wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu FERS oraz 

na działaniach związanych z koordynacją wdrażania EFS+ w Polsce w latach 2021-

2027.  

 

W Pomocy Technicznej Programu FERS realizowane będą następujące cele:  

 

1. zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów w Programie FERS i 

wykorzystania środków Programu,  
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2. zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie 

wdrażania celu polityki 4 finansowanego z EFS+ w obszarze programowania, 

monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFS+.  

 

W ramach celu 1 realizowane będą m.in. następujące działania:   

 

- wsparcie potencjału kadrowego instytucji odpowiedzialnych za realizację działań 

w ramach Programu FERS, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczących;  

 

- zapewnienie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań w Programie 

FERS;  

 

- stałe podnoszenie kompetencji personelu zaangażowanego w zarządzanie i 

wdrażanie Programu FERS m.in. poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, a 

także poprzez studia i kontynuację kształcenia oraz staże, praktyki i wizyty 

studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu EFS+;  

 

- przygotowanie doradztwa i tłumaczeń, ekspertyz, analiz, badań, sprawozdań i 

koncepcji na potrzeby realizacji Programu FERS, niezbędnych do sprawnej 

realizacji Programu FERS;  

 

- monitoring, kontrola i audyt projektów realizowanych w ramach Programu FERS;  

 

- ewaluacja Programu FERS;  
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- organizacja spotkań KM, grup roboczych, warsztatów czy seminariów, 

pozwalających na bieżące monitorowanie i weryfikowanie wdrażania Programu 

FERS, a także wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji;  

 

- zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach Programu 

FERS, w tym szkoleń dla osób dokonujących oceny, wsparcie ekspertów, 

doradztwo, ekspertyzy oraz analizy;  

 

- budowa narzędzi informatycznych wspierających zadania związane m. in. z 

zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i szkoleniami;  

 

- realizacja działań skierowanych do partnerów, o których mowa w art. 8 

rozporządzenia ogólnego w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których udział we wdrażaniu Programu 

FERS stanowi realizację zasady partnerstwa, w tym wsparcie związane z 

uczestnictwem w KM, wsparcie szkoleniowe i w zakresie budowy sieci 

współpracy;  

 

- wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi we 

wdrażanie Programu FERS;  

 

- działania w zakresie komunikacji i widoczności zgodnie ze Strategią komunikacji 

Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz odpowiednimi wytycznymi.  

 

W ramach celu 2 realizowane będą m.in. następujące działania:  
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- finansowanie narzędzi niezbędnych do wymiany wiedzy i doświadczeń 

związanych z wdrażaniem EFS+;  

 

- organizacja spotkań, grup roboczych i konferencji;  

 

- zapewnienie wysokiej jakości procesu wyboru projektów w ramach EFS+, w tym 

szkoleń dla osób dokonujących oceny, wsparcie ekspertów, doradztwo, ekspertyzy 

oraz analizy;  

 

- ewaluacja działań realizowanych w EFS+;  

 

- przygotowanie ekspertyz, analiz, publikacji, badań, sprawozdań i koncepcji na 

potrzeby realizacji EFS+ w Polsce;  

 

- realizacja działań skierowanych do partnerów, o których mowa w art. 8 

rozporządzenia ogólnego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których udział we wdrażaniu EFS+ 

stanowi realizację zasady partnerstwa, w tym wsparcie szkoleniowe, wsparcie w 

zakresie budowy sieci współpracy;  

 

- wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi we 

wdrażanie EFS+;  
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- budowa narzędzi informatycznych wspierających zadania związane z wyborem 

projektów i monitorowaniem uczestników projektów EFS+.  

 

- zwiększenie roli koordynatora ds. równości i niedyskryminacji i zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia (szkolenia/doradztwo/budżet);  

 

- analiza istniejących rozwiązań i ocena ich skuteczności dla wypracowania 

narzędzi i mechanizmów skutecznego wdrażania horyzontalnych zasad równego 

traktowania, niedyskryminacji i poszanowania KPP.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

82.52 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

partnerzy społeczni, partnerzy gospodarczy, organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu, instytucje 

systemu wdrażania 

Słowa kluczowe 

pomoc_techniczna 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

WLWK-PLRO151 - Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

WLWK-PLRO149 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy 

Technicznej 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

 


