
Spotkanie informacyjne

„Środa z Funduszami 
dla organizacji pozarządowych 

na aktywizację społeczno-zawodową”

Katowice, 1 lipca 2015 r.



PUNKTY INFORMACYJNE  
FUNDUSZY EUROPEJSKICH



 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna; 

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, 
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS; 

 wszystkie usługi są bezpłatne.



W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;

 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Rybniku i Sosnowcu.



Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:

 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy 
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się 
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów  (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).



Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:

 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418,

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,

 mobilne punkty informacyjne (MPI),

 spotkania informacyjne oraz szkolenia,

 indywidualna konsultacja u klienta.

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl






Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej 
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała 
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201 
lpibielsko@bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik 
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32 
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu 
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec 
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62 
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie 
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa 
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47 
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-bielsku-bialej/
mailto:lpibielsko@bcp.org.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-w-rybniku/
mailto:lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-w-sosnowcu/
mailto:lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-czestochowie/
mailto:lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl


Nowa perspektywa finansowa 
w Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro
z EFRR, EFS i FS

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami; 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie; 

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej;



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 
w ramach polityki spójności:





Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

na lata 2014 - 2020



Oś priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy



Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

Podziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT 

Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT 

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez zatrudnienia - konkurs

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 51 718 605 euro



Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej (obligatoryjne):

• identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia 
lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w 
kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości 
szkolenia.



Poddziałanie 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

3.     Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 
standardy wskazane w Europejskich  Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach 
Jakości Staży i Praktyk;

• wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów 
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy 
wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym zatrudnieniem).



Poddziałanie 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Typ beneficjenta:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; 
instytucje dialogu społecznego; instytucje partnerstwa lokalnego;  Lokalne Grupy Działania.

Grupa docelowa:

• Osoby powyżej 29 roku życia: bezrobotne / nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety;

– osoby niepełnosprawne;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach.

• Pracodawcy i przedsiębiorcy.



Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 
pracy i pozostających bez zatrudnienia – planowany konkurs

Kryterium dostępu: należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale
bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

- Osoby niepełnosprawne – 17%

- Osoby długotrwale bezrobotne – 35%

- Osoby o niskich kwalifikacjach – 36%

- Pozostałe osoby – 43%



Oś priorytetowa VIII
Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy 



Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1 / 8.1.2 / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 44 372 032 euro

•Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych),

klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;

•Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;

•Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad

dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;

•Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w

trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Typ beneficjenta: wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).



Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne



Działanie 9.1 Aktywna integracja

Podziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- RIT 

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -
wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – konkurs

Typ beneficjenta: wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 49 510 999 euro



Poddziałanie 9.1.1 / 9.1.2 / 9.1.4

Typy projektów:
Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności
uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
a. opartych o samopomoc i wolontariat,
b. środowiskowych,
c. prozatrudnieniowych,
d. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające. 

Grupa docelowa:
Społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Typy projektów:

• Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z
zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji
PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

• Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez
wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum
Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach
jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

• Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

• Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych
i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie
umiejętności społecznych i zawodowych.

Grupa docelowa: Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy; Otoczenie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach
programu



Dodatkowe wyjaśnienia:

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 przedsięwzięcia stanowią podstawę
działań w obszarze społecznym kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego
na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny
stanowić istotny element przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR
oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT poszczególnych Subregionów.

Podstawą złożenia wniosku jest zgodność ze Strategią ZIT/RIT poszczególnych
Subregionów w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju
w ramach 9.1.4.



Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Podziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - wsparcie działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Typ beneficjenta: wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 42 991 114 euro



Przykładowe typy projektów:

• Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług

świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

• Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych, wspierających proces integracji społecznej,

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami określonymi

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na lata 2014-2020;

• Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem

priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania,

obejmujące m.in. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych

podjęcie aktywności zawodowej;



Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Podziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Typ beneficjenta: Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej (OWES)

Grupa docelowa: m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 31 456 715 euro

I Konkurs w ramach Poddziałania ogłoszony w dniu 26.06.br. / nabór od dnia 27.07.br.

Alokacja na konkurs: 49 959 690,00 PLN



Typy projektów:

• Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii
społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej;

• Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów
ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie
funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy;

• Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji
społecznej oraz usług inkubacyjnych;

• Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania
podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji
wspierających ekonomię społeczną;

Grupa docelowa:

m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń
umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej;



Oś priorytetowa X
Rewitalizacja oraz infrastruktura 

społeczna i zdrowotna



Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji 
ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby 
utworzenia centrów usług społecznościowych.

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 51 393 205 euro

Typ beneficjenta: m.in. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
Organizacje pozarządowe; Lokalne Grupy Działania;
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Centrum usług społecznościowych -

miejsce, w którym realizowane są usługi społeczne. Centra staną się miejscem
spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym
samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami
i patologiami społecznymi. Wymaga to spójnego i wielowymiarowego
podejścia do zwiększania dostępu do podstawowych usług społecznych,
w tym socjalnych, edukacyjnych, opiekuńczych i doradczych, warunkujących
prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa.
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• Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych, muszą być realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w
powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Realizacja projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych,
finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją
lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający
(dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które
pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć
kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w
ramach EFS.

• W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów.
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Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ 
powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

• Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) 
w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Przypisana kwota wsparcia ze środków UE: 130 433 082 euro

Typ beneficjenta: m.in. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
Organizacje pozarządowe; Lokalne Grupy Działania;
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• Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory 
życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), lokalnych 
przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma 
charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie 
uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na 
zidentyfikowanym obszarze. 

• Działania dotyczące rewitalizacji obejmują w głównej mierze zdegradowane obszary miejskie, zmierzające do 
wyrównywania społecznych różnic. 

• Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, 
głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru.

• Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług 
społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją 
lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i 
możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem 
EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących 
interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 

• W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych budynków. 



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój

2014 - 2020



Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy



Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –

projekty konkursowe

Typy projektów:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych

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

niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

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

rynku pracy (m.in. instytucje dialogu społecznego)

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje
pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych
znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej.



Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Typy projektów:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym

w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

Typ beneficjentów:

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

pracy (m.in. instytucje dialogu społecznego)



Grupa docelowa:

osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

– tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

•młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 

zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, 

• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

•matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

•absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

•absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po 

opuszczeniu),

•matki przebywające w domach samotnej matki,

•osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu);



Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji



Działanie 2.7 

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

Typy projektów:

Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej,

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

społecznością większościową.

Typ beneficjentów: m.in. organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej, federacje lub

związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, samorząd gospodarczy

i zawodowy, partnerzy społeczni;

Grupa docelowa:

członkowie społeczności romskiej i ich otoczenie (w takim zakresie, w jakim to jest to niezbędne dla

wsparcia członków społeczności romskiej objętych wsparciem w ramach projektu);



Oś priorytetowa IV 
Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa



Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Typy projektów:
•Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie,
oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki
i praktyki;
•Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie
i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Typ beneficjentów: 
m.in. partnerzy społeczni, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub 
związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Grupa docelowa:
odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań właściwi dla obszarów innowacji społecznych wskazanych 
zgodnie z zasadami wdrażania PO WER;



Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Typy projektów:
•m.in. programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na 
poziomie UE.

Typ beneficjentów: 
m.in. partnerzy społeczni, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub 
związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Grupa docelowa:
w odniesieniu do ww. typu projektów:
osoby młode w wieku od 18 do 35 lat wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym;



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014 - 2020



6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Realizowane min w ramach inicjatywy LEADER

W ramach celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu m.in.

• wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie 
partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

• zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
• podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, 

rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób 
długotrwale pozostających bez pracy,

• rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,



Wsparcie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS),

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju,
z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

LEADER realizuje cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach
priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR).

LSR to oddolnie tworzony w partnerstwie trzech sektorów dokument strategiczny dotyczący danego,
spójnego obszaru. Ukierunkowanie wsparcia będzie zależeć od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb
i priorytetów, wskazanych przez ww. partnerstwo;



Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR)

Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność

Rodzaj wsparcia: 
Refundacja lub płatność zryczałtowana w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na
rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

Beneficjenci:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające
osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich).



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
będzie realizowane m.in. poprzez obowiązkowe wskazanie w LSR grup 
defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego 
podejścia. Mając na uwadze konieczność ukierunkowania LSR na tworzenie miejsc pracy 
określanie grup defaworyzowanych powinno odbywać się w kontekście dostępu do rynku 
pracy. 

Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, 
miejscową infrastrukturę, lokalizację, dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp. oraz 
powinny być w stosunku do siebie komplementarne i w sposób bezpośredni przyczyniać 
się do realizacji celów określonych w LSR.



Inne możliwości wsparcia



Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 - ASOS



Gdzie szukać informacji?



Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl

Inne: www.power.gov.pl

www.pozytek.gov.pl

www.arimr.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.efs.wup-katowice.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.pożytek.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418
punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Funduszu Spójności.


