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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w try bie konkursowym  
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na  2015 rok 1 

(wersja z 31.07.2015 r .) 
 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/  

Poddziałania  

Planowany 
termin 

rozpocz ęcia 
naborów 

 

Typy projektów mog ących 
uzyska ć dofinansowanie  

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach 

konkursu – kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach  

Instytucja  
ogłaszaj ąca 

konkurs 
 

Dodatkowe 
informacje  

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl) 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

III/IV kwartał 
2015 r. 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

10 000 000 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku 

 

http://www.wup.gda
nsk.pl/  
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Ogłoszenie: 
Lipiec 2015 r. 

Nabór: 

Wrzesień 2015 r. 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

5 100 000 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w 

Białymstoku 

http://wupbialystok.
praca.gov.pl/ 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Ogłoszenie o 
naborze - 26 
czerwiec 2015 r. 

Termin składania 
wniosków o 
dofinansowanie 

projektów – od 17 

sierpnia 2015 r. 
do 31 sierpnia 
2015 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 
Maksymalna kwota 
dofinansowania (ze 
środków UE i środków 
budżetu państwa) –  
42 975 747,55 PLN 
 
 
* Kwota przeznaczona na 

konkurs wynosi 45 237 
629,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach 

http://efs.wup-
katowice.pl/  

W 2015 r. nie planuje 
się ogłaszania 
kolejnych konkursów. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

III kwartał 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 
52 329 425,00 zł, 

 
w tym wyodrębniona pula 
środków w wysokości 
10 000 000,00 PLN 

przeznaczona wyłącznie 
na 6 typ projektów 
przewidzianych do 
realizacji w ramach 

konkursu 
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy  

w Poznaniu. 
 

http://www.efs.wup.
poznan.pl/ 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Planowany 
termin 
ogłoszenia 
konkursu: 
wrzesień 2015 r 

Planowany 
termin 
rozpoczęcia 
naboru 
konkursu: 

październik 2015 r 

 
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

8 024 043,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu  

http://www.pokl.opol
e.pl/3798/165/po-
wer-2014-2020.html 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

09.07.2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

12 000 000 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie 

http://wupwarszawa
.praca.gov.pl/  

Zakończony 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.2  
Wsparcie udzielane  
z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

 

Nabór  
prowadzony: 
od 24 sierpnia 
2015 r.  
do 4 września 
2015 r. 

Wsparcie indywidualnej  
i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej osób 
młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących 
pracy, w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie 
pracy) poprzez:  
 
1. instrumenty i usługi rynku pracy  
służące indywidualizacji wsparcia 
oraz pomocy w zakresie określenia 
ścieżki zawodowej, 
 
2.instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają system 
edukacji lub osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji, 
 
3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców, 
 
4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i 
geograficznej(uwzględniając 
mobilność zawodową na 
europejskim rynku pracy za 
pośrednictwem sieci EURES), 
 
5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych. 
 

 

27 006 911,00 zł 

Wojewódzki Urząd  
Pracy w Lublinie 

http://www.wup.lubli
n.pl/  

konkurs 
opublikowano na 
stronie internetowej 
WUP  
w Lublinie oraz na 
portalu funduszy 
europejskich  
29 czerwca 2015 r. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

III kwartał  
2015 r. 

Wrzesień  
2015 r. 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

23.519.966,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach, 
ul. Witosa 86. 25-
561 Kielce 

www.wup.kielce.pl 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

30 czerwca 2015 
.– termin 
ogłoszenia 
naboru 

17 sierpnia 2015  
– termin 
rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

11 400 000 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Toruniu 

http://wup.torun.pl/  

Konkurs skierowany 
wyłącznie do osób 
biernych zawodowo. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

III kwartał 2015r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

12 928 512 zł 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Zielonej Górze 
 
http://wupzielonagor
a.praca.gov.pl/  
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

III kwartał 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

21 531 550,00 zł 

WUP Rzeszów 
www.wup-
rzeszow.pl 

Wymagany wkład 
własny beneficjenta 
w wysokości 5%. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

13.07.2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

32 789 950  zł 

Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd 
Pracy  

http://www.power.d
wup.pl 

Konkurs skierowany 
do osób młodych 
z obszaru 
województwa 
dolnośląskiego,  
w tym 
niepełnosprawnych, 
w wieku 15-29 lat  
bez pracy, które nie 
uczestniczą  
w kształceniu  
i szkoleniu – tzw. 
młodzież NEET*,  
w tym 
w szczególności 
osób 
niezarejestrowanych 
w urzędach pracy,  
z wyłączeniem grupy 
określonej  
w SZOOP dla trybu 
konkursowego 
w Działaniu 1.3 / 
Poddziałaniu nr 
1.3.1. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Sierpień 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

9 456 415,00 zł 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 

https://www.wup.pl/  
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Od 20 lipca 2015 r 
27 lipiec 2015 r. 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

85 107 317 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 

http://www.power.w
up-krakow.pl/ 

 

Zakończony 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

IV kwartał 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

7 507 749,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Olsztynie 

www.pokl.up.gov.pl 
(adres tymczasowy, 
do czasu 
uruchomienia 
docelowej strony 
poświęconej PO 
WER) 

Konkurs na projekty 
wspierające 
mieszkańców 
subregionu 
olsztyńskiego. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

IV kwartał 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

6 944 668,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Olsztynie 

www.pokl.up.gov.pl 
(adres tymczasowy, 
do czasu 
uruchomienia 
docelowej strony 
poświęconej PO 
WER) 

Konkurs na projekty 
wspierające 
mieszkańców 
subregionu 
elbląskiego. 
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Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty 
konkursowe,  

Poddziałanie 1.2.2. 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

IV kwartał 2015 r. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

 

 

4 316 956,00 zł 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Olsztynie 

www.pokl.up.gov.pl 
(adres tymczasowy, 
do czasu 
uruchomienia 
docelowej strony 
poświęconej PO 
WER) 

Konkurs na projekty 
wspierające 
mieszkańców 
subregionu ełckiego. 
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Działanie 1.3 Wsparcie osób 
młodych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji  

 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Od 13 lipca 2015 r 
do 27 lipca 2015 r 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
osób młodych (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy, 
w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
poprzez: 

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

2. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i 
kompetencji; 

3. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców; 

4. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność 
zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci 
EURES); 

5. instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych; 

6. instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 
 
 

 

50 000 000 zł 

Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej 

  
http://www.kapitallu
dzki.gov.pl/ 

 

Zakończony 
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Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla r ynku pracy, gospodarki i edukacji  

Działanie 2.1 Równość 
szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w 
tym w dostępie do 
zatrudnienia, rozwoju 
kariery, godzenia życia 
zawodowego i prywatnego 

IV kwartał  2015 r. Szkolenia w zakresie form opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 
przedstawicieli podmiotów tworzących i 
prowadzących instytucje opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (w 
szczególności do przedstawicieli władz 
samorządu gminnego i pracowników 
jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za rozwój form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3). 

 

8 380 000 zł 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej 

  
http://www.kapitallu

dzki.gov.pl/ 

 

Działanie 2.2 Wsparcie na 
rzecz zarządzania 
strategicznego 
przedsiębiorstw oraz 
budowy przewagi 
konkurencyjnej na rynku 

ogłoszenie 
konkursu 

październik 2015 
 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 

grudzień 2015 
 

zakończenie 
naboru wniosków 

styczeń 2016 

Realizacja przez partnerów 
społecznych działań mających na celu 
opracowanie analizy potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstw sektora 
MMSP. 

 

 

40 000 000,00 zł 

Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl 

 

Działanie 2.2 Wsparcie na 
rzecz zarządzania 
strategicznego 
przedsiębiorstw oraz 
budowy przewagi 
konkurencyjnej na rynku 

ogłoszenie 
konkursu 

wrzesień 2015 
 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 

listopad 2015 
 

zakończenie 
naboru wniosków 

grudzień 2016 

Projekty szkoleniowo-doradcze 
skierowane do przedstawicieli MMŚP w 
zakresie funkcjonowania na rynku 
zamówień publicznych. 

 

 

10 000 000,00 zł 

Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl 
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Działanie 2.4 Modernizacja 
publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do 
potrzeb rynku pracy 

III kwartał 2015 r. 
Zwiększenie zakresu i trafności oferty 
aktywizacyjnej wobec osób młodych 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy 

 

8 000 000 zł 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu

dzki.gov.pl/ 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekt realizowany 

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 2.4 Modernizacja 
publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do 
potrzeb rynku pracy 

III kwartał    2015 r 
Opracowanie i wdrożenie narzędzi 
służących ocenie jakości usług 
Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. 
poziomu satysfakcji klienta urzędu 
pracy, zindywidualizowanej obsługi 
klientów, uproszczonego systemu 
dopuszczania do pracy cudzoziemców. 

 

3 000 000 zł 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu

dzki.gov.pl/ 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekt realizowany 

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 2.4 Modernizacja 
publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz 
lepsze dostosowanie ich do 
potrzeb rynku pracy 

I kwartał 2016 r. 
Szkolenia kluczowych i merytorycznych 
pracowników Instytucji Rynku Pracy w 
zakresie wyłącznie (a..., b..., c..., d...) 

 

5 105 000 zł 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu

dzki.gov.pl/ 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekt realizowany 

w trybie 
pozakonkursowym 
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Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna 

III kwartał    2015 r 
Projekty, mające na celu 
przeprowadzenie działań edukacyjnych 
– szkoleń na rzecz kluczowych 
pracowników instytucji pomocy i 
integracji społecznej obejmujące 
specjalizację I i II stopnia w zawodzie 
pracownika socjalnego. 

 

3 500 000 zł 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu

dzki.gov.pl/ 

 

Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna 

III/IV kwartał 2015  Projekty, mające na celu 
przeprowadzenie działań 
edukacyjnych – szkoleń na rzecz 
kluczowych pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej 
obejmujące specjalizację I i II stopnia 
w zawodzie pracownika socjalnego. 

 

15 500 000,00 zł. 

Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu
dzki.gov.pl/ 

 

Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna 

IV kwartał 2015 r 
/I kwartał 2016 

Wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej 
przez nakierowanie działań na 
poprawę obsługi klienta 
 

 

28 800 000 zł 

Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu
dzki.gov.pl/ 
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Działanie 2.6 Wysoka jakość 
polityki na rzecz włączenia 
społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych 

od 4.08.2015do 
17.08.2015 

Projekty mające na celu 
zidentyfikowanie istniejących barier 
prawnych, administracyjnych, 
organizacyjnych we wdrażaniu 
postanowień Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, w 
tym opracowanie raportu 
zawierającego zidentyfikowane 
bariery prawne, administracyjne, 
organizacyjne oraz kierunki działań, a 
także sformułowanie rekomendacji 
zmian w zakresie dostosowania 
polityk publicznych do postanowień 
w/w Konwencji. 
 

 

15 000 000,00  zł. 

Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu
dzki.gov.pl/ 

 

Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym 

IV kwartał      
2015 r. 

Stworzenie narzędzia weryfikacji 
rozwiązań dotyczących  
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
w powiatach  wraz z  identyfikacją 
stanu wdrażania zmian w 
samorządach powiatowych oraz 
raportem końcowym wraz z 
rekomendacjami, które będą 
wykorzystane w procesie 
szkoleniowym władz samorządowych. 
 

 

4 000 000 zł 

Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej  
http://www.kapitallu
dzki.gov.pl/ 
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Działanie 2.12 Zwiększenie 
wiedzy o potrzebach 
kwalifikacyjno-zawodowych 

ogłoszenie 
konkursu 

grudzień 2015 
 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 

luty 2016 
 

zakończenie 
naboru wniosków 

marzec 2016 

 

Projekty dotyczące powołania i 
funkcjonowania 3 sektorowych rad ds. 
kompetencji. 

 

7 800 000,00 zł 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl 

Konkurs zostanie 
zgłoszony do Planu 
Działania na 2015 r.  

Ponadto, konkurs ze 
względu na termin 
rozpoczęcia naboru 
wniosków w 2016 r. 
zostanie również 
wykazany w 
harmonogramie 
naborów na rok 
2016.   W tym 
działaniu przewiduje 
się także projekty 
realizowane w trybie 
pozakonkursowym 

Działanie 2.14  
Rozwój narzędzi dla uczenia 
się przez całe życie 

IV kwartał 2015 r. Projekty zakładające zwiększenie 
dostępu osób dorosłych do różnych 
form uczenia się przez całe życie, 
zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości usług z zakresu całożyciowego 
doradztwa edukacyjno-zawodowego.  
 

 

2 530 000 zł 

Instytucja 
Pośrednicząca, 
Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

http://efs.men.gov.pl
/ 

Konkurs będzie 
dotyczył 
opracowania 
wyłącznie 
modelowych 
programów 
kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych. 

W tym działaniu, w 
2015 r. przewiduje 
się projekty 
realizowane w trybie 
pozakonkursowym 
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Działanie 2.15 Kształcenie i 
szkolenie zawodowe 
dostosowane do potrzeb 
zmieniającej się gospodarki 

od 10.07.2015do 
9.08.2015 

Kształcenie i szkolenie zawodowe 
dostosowane do potrzeb zmieniającej 
się gospodarki, w typie projektu 
Stworzenie i upowszechnienie modelu 
współpracy pracodawców 
funkcjonujących w specjalnych strefach 
ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz 
placówkami systemu oświaty 
prowadzącymi kształcenie zawodowe 
 

 

3 970 792 zł 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 

https://men.gov.pl/  

 

Działanie 2.16 Usprawnienie 
procesu stanowienia prawa 

IV kw. 2015 r. 
Rozbudowanie procesu konsultacji 
społecznych poprzez wdrażanie ak-
tywnych form konsultacji społecznych 
(m.in. stałe konferencje, sondaż 
deliberatywny, panele obywatelskie) w 
oparciu o zasady konsultacji 
społecznych (realizowane w trybie 
projektów konkursowych). 
 

 

7 875 000,00 zł 

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

http://efs.kprm.gov.
pl 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane 
w trybie 
pozakonkurso-wym. 

Działanie 2.18 Wysokiej 
jakości usługi 
administracyjne 

Ogłoszenie 
konkursu 

IV kwartał 2015 r. 

Rozpoczęcie 
naboru wniosków 

I kwartał 2016 r. 

 Wdrażanie w administracji publicznej 
rozwiązań poprawiających efektywność 
zarządzania usługami dziedzinowymi w 
obszarach istotnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

 

 

58 557 800 zł 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

https://administracja
.mac.gov.pl  

konkurs zostanie 
ujęty również w 
harmonogramie na 
2016 r. - nabór 
wniosków rozpocznie 
się w 2016 roku. 



 

 

26 

 

Działanie 2.19 Usprawnienie 
procesów inwestycyjno-
budowlanych i planowania 
przestrzennego 

od 31.08.2015do 
30.09.2015 

Projekty grantowe ukierunkowane na 
wzmocnienie procesu konsultacji 
społecznych i monitoringu społecznego 
w zakresie działań prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 
obszarze planowania i 
zagospodarowania przestrzennego. 

Grantobiorcami w niniejszym konkursie 
będą wybrane przez beneficjentów w 
drodze otwartego naboru gminy, z 
którymi beneficjenci podpiszą umowy o 
powierzenie grantu na realizację 
pogłębionych konsultacji dokumentów 
planistycznych oraz zapewnią im 
odpowiednie wsparcie merytoryczno – 
techniczne potrzebne do 
przeprowadzenia konsultacji. 

 

13 500 000 zł. 

Ministerstwo 
Infrastruktury i 
Rozwoju (MIiR) 

https://www.mir.gov.
pl/  

 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wy ższe dla gospodarki i rozwoju  

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 

Ogłoszenie 
konkursu – 
10 sierpnia 2015 r 

Nabór wniosków: 
10 września – 
12 października 
2015 r. 

Realizacja wysokiej jakości programów 
stażowych w ramach podnoszenia 
kompetencji osób uczestniczących w 
edukacji na poziomie wyższym 

 

145 000 000 zł. 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl/  
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Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 

Ogłoszenie 
konkursu – 
październik 2015 r  

 

Wspieranie świadczenia wysokiej 
jakości usług przez instytucje (np. 
akademickie biura karier), 
wspomagające studentów w 
rozpoczęciu aktywności zawodowej na 
rynku pracy. 

 

 

 

35 000 000 zł. 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl/  

 

 

 

 

 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 

Ogłoszenie 
konkursu – 20 
maja 2015 r.  

Nabór wniosków: 
20 czerwca – 22 
lipca 2015 r. 

Podnoszenie kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym, w obszarach 
kluczowych dla gospodarki i rozwoju 
kraju, określanych w oparciu o analizy 
i prognozy potwierdzające potrzebę 
rozwijania określonych kompetencji w 
konkretnych obszarach oraz w oparciu 
o zapotrzebowanie zgłaszane przez 
pracodawców/organizacje 
pracodawców. 

 

 

250 000 000 zł. 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl/ 

Zakończony 

Działanie 3.4 Zarządzanie w 
instytucjach szkolnictwa 
wyższego 

 

 

Ogłoszenie 
konkursu – 20 
maja 2015 r.  

Nabór wniosków: 
20 czerwca – 22 
lipca 2015 r. 

Wdrażanie projektów dotyczących 
obsługi systemów antyplagiatowych w 
ramach wsparcia zmian 
organizacyjnych i podniesienia 
kompetencji kadr w systemie 
szkolnictwa wyższego. 
 

 

 

 

100 000 000 zł. 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl/ 

Zakończony 
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Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

od 1.09.2015do 
10.09.2015 

Projekty wspierające proces inkubacji 
nowych pomysłów, które pozwolą na 
szybsze, tańsze i bardziej wydajne 
rozwiązywanie problemów będących 
przedmiotem interwencji EFS w 
czterech wybranych tematach: 

-przejście z systemu edukacji do 
aktywności zawodowej; 
-integracja zawodowa osób oddalonych 
od rynku pracy; 
-kształcenie ustawiczne osób 
dorosłych; 
-usługi opiekuńcze dla osób zależnych. 

 

24 000 000 zł. 

 (6 000 000 PLN na 
każdy z czterech 

tematów) 

Ministerstwo 
Infrastruktury i 
Rozwoju 

https://www.mir.gov.
pl/  

 

Działanie 4.2 Programy 
mobilności ponadnarodowej 

od 14.09.2015do 
30.09.2015 

Programy mobilności ponadnarodowej 
dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, partnerów 
społecznych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego ukierunkowane na wzrost 
jakości tworzenia i wdrażania polityk 
publicznych. 

 

16 800 000 zł. 

Ministerstwo 
Infrastruktury i 

Rozwoju 

https://www.mir.gov.
pl/  

 

Działanie 4.2 Programy 
mobilności ponadnarodowej 

Do 30.06.2015 r. Programy mobilności ponadnarodowej 
ukierunkowane na aktywizację 
zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, 
należących do grupy NEET (osoby 
niezatrudnione, nie uczestniczące w 
edukacji lub szkoleniu – ang. not in 
employment, education or training). 

77 288 600 zł. Ministerstwo 
Infrastruktury i 

Rozwoju 

https://www.mir.gov.
pl/ 

Zakończony 
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Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Ogłoszenie 
konkursu:  

30.06.2015 r. 

Nabór wniosków: 

1.09.2015 r. – 
11.09.2015 r. 

Projekty z komponentem 
ponadnarodowym realizowane poza 
Common Framework.  

 

 

Maksymalna kwota 
dofinansowania – 
75 308 214,95  zł. 

Centrum Projektów 
Europejskich 

https://www.cpe.gov
.pl/ 

Kwota przeznaczona 
na konkurs wynosi 
77 637 335,00 zł. 

Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Ogłoszenie 
konkursu: 

Grudzień 2015 r. 

Nabór wniosków: 

Pierwszy kwartał 
2016 r. 

Funkcjonowanie sieci współpracy w 
obszarze wsparcia EFS, 
umożliwiających wymianę doświadczeń 
i wzajemne uczenie się. 

 

 

Maksymalna kwota 
dofinansowania – 
9 700 000,00  zł 

Centrum Projektów 
Europejskich 

https://www.cpe.gov
.pl/ 

Kwota przeznaczona 
na konkurs wynosi 
10 000 000,00 zł. 

 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia  

Działanie 5.2 Działania 
projakościowe  
i rozwiązania organizacyjne  
w systemie ochrony zdrowia 
ułatwiające dostęp do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług 
zdrowotnych 

lipiec 2015 r. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami zależnymi, poprzez 
rozwój alternatywnych form opieki nad 
osobami niesamodzielnymi  
(w tym osobami starszymi) 

 

40 000 000 zł. 

Ministerstwo 
Zdrowia 

www.zdrowie.gov.pl 

 

Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach 
medycznych 

lipiec 2015 r. Realizacja programów rozwojowych dla 
uczelni medycznych uczestniczących  
w procesie praktycznego kształcenia 
studentów, w tym tworzenie centrów 
symulacji medycznej. 

 

282 000 000 zł. 

Ministerstwo 
Zdrowia 

www.zdrowie.gov.pl 
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Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach 
medycznych 

IV kwartał 2015 r. Realizacja programów rozwojowych dla 
uczelni medycznych uczestniczących w 
procesie kształcenia pielęgniarek  
i położnych ukierunkowanych na 
zwiększenie liczby absolwentów ww. 
kierunków. 

 

90 000 000 zł. 

Ministerstwo 
Zdrowia 

www.zdrowie.gov.pl 

 

 

Działanie 5.4 Kompetencje 
zawodowe  
i kwalifikacje kadr 
medycznych 

III kwartał 2015 r. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych  
w obszarach związanych  
z potrzebami epidemiologiczno-
demograficznymi 

 

30 000 000 zł. 

Ministerstwo 
Zdrowia 

www.zdrowie.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


