Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok1
(wersja 2 z dnia 17.12.2019 r.) 2
Numer i nazwa
Priorytetu/Działani
a/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona
na
dofinansowani
e projektów
w ramach
konkursu –
kwota
dofinansowani
a publicznego
w złotówkach

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

1

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl). Jednocześnie Instytucja
Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.
2

Na skutek spodziewanych zmian w wielkości budżetów na działania konkursowe dla działania 1.2, mogą pojawić się zmiany w naborach, o których
informacje będzie można znaleźć na stosownych stronach WUP.

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Nabór:
Kwiecień
2020r.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej:
- identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od
rynku pracy osób młodych
(obligatoryjne),
- kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez pokrycie kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u

23 000 000 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
www.wup.gdansk.pl

których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia.
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu

Nabór:
Wrzesień
2020r.

Nabór:
kwiecień 2020
r.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
rozwojowi przedsiębiorczości i
samozatrudnienia:

1 996 390 zł

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i
prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne) :

59 000 000 zł34

Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
www.wup.gdansk.pl

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5% wydatków
kwalifikowalnych
pomniejszonych o
dotację na
działalność
gospodarczą i
wsparcie
pomostowe.

Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5,00%.

http://power.wupkatowice.pl/

- identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od

3

Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem dostępności środków w ramach Poddziałania 1.2.1, a wartość wskazanej alokacji może zostać zaktualizowana na poziomie Regulaminu Konkursu

4

W ramach niniejszej kwoty zostanie wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 zł na dofinansowanie projektów skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

Społecznego

rynku pracy osób młodych,
- kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji:
- kontynuacja nauki dla osób młodych, u
których zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej lub
potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy

służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej
Ramie Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez refundację wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
- wsparcie mobilności międzysektorowej
dla osób, które mają trudności ze
znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji
pozwalających na podjęcie zatrudnienia
w innym sektorze, min. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające standardy
wyznaczone dla tych usług (np.
Europejska i Polska Rama Jakości

Praktyk i Staży),
- wsparcie mobilności geograficznej dla
osób młodych, u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu,
zapewnienie środków na zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:
- niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z niepełnosprawnościami w
zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie
pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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

Nabór:
maj 2020 r.

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

25 000 000 zł5

I kwartał 2020

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:

Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach
http://power.wupkatowice.pl/

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i
prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe

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

16 360 263,55

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5,00%6.

Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie

1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej :
- identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od
rynku pracy osób młodych
(obligatoryjne),
- kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania

5

Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem dostępności środków w ramach Poddziałania 1.2.1, a wartość wskazanej alokacji może zostać zaktualizowana na poziomie Regulaminu Konkursu

6

Podstawa wyliczenia wkładu własnego będzie pomniejszona o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób,
które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano
potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji:
- kontynuacja nauki dla osób młodych, u
których zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej lub
potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz

praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej
Ramie Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez pokrycie kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia, refundację wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej:
- wsparcie mobilności międzysektorowej
dla osób, które mają trudności ze
znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji
pozwalających na podjęcie zatrudnienia
w innym sektorze, min. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające standardy
wyznaczone dla tych usług (np.
Europejska i Polska Rama Jakości
Praktyk i Staży),
- wsparcie mobilności geograficznej dla
osób młodych, u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie

kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu,
zapewnienie środków na zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
z
niepełnosprawnościami:
- niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z niepełnosprawnościami w
zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie
pracy

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

kwiecień/maj
2020

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej:




identyfikacja potrzeb osób
młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób
młodych (obligatoryjne),
kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z

kwota
24 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej
Górze
https://powerwupzielonagora.prac
a.gov.pl/

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5%.

kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz
pomoc w planowaniu rozwoju
kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji
zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji:
 kontynuacja nauki dla osób
młodych, u których
zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej
lub potrzebę potwierdzenia
kwalifikacji m.in. poprzez
odpowiednie egzaminy,
 nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby,
której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości
szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
 nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz

praktycznych umiejętności w
zakresie wykonywania danego
zawodu, m.in. poprzez staże i
praktyki, spełniające standardy
wskazane w Europejskiej Ramie
Jakości Praktyk i Staży,
 wsparcie zatrudnienia osoby
młodej u przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy, stanowiące zachętę
do zatrudnienia, m.in. poprzez
pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których
zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia, refundację
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
 wsparcie mobilności
międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalających na
podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze, min. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające
standardy wyznaczone dla tych
usług (np. Europejska i Polska
Rama Jakości Praktyk i Staży),
 wsparcie mobilności geograficznej
dla osób młodych, u których

zidentyfikowano problem z
zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez
pokrycie kosztów dojazdu do
pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania, m.in.
poprzez finansowanie kosztów
dojazdu, zapewnienie środków na
zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:
niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z niepełnosprawnościami w
zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie
pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie nr
1.2.1 Wsparcie
udzielane
z Europejskiego
Funduszu

Nabór:
Kwiecień 2020
r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia:
– wsparcie osób młodych w zakładaniu
i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na
utworzenie przedsiębiorstwa oraz

35 000 000 PLN
(w tym kwota
dofinansowania
publicznego
34 605 000 PLN)

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy
strona internetowa
DWUP

Wymagany wkład
własny
beneficjenta
w wysokości nie
mniej niż 5%
kwalifikowalnych
wydatków
bezpośrednich
projektu
pomniejszonych
o wartość

Społecznego

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie nr
1.2.1 Wsparcie
udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie
pomostowe.

Nabór:
Lipiec 2020 r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1.
instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej:
– identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy
osób młodych (obligatoryjne),
– kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz
pomoc w planowaniu rozwoju
kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania

środków
przeznaczonych
na wypłatę dotacji
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
i wsparcia
pomostowego
16 000 000 PLN
(w tym kwota
dofinansowania
publicznego
15 200 000 PLN)

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy
strona internetowa
DWUP

Wymagany wkład
własny
beneficjenta
w wysokości 5%

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

kontynuacja nauki dla osób
młodych, u których zdiagnozowano
potrzebę uzupełnienia edukacji
formalnej lub potrzebę
potwierdzenia kwalifikacji m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,

–

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

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

nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w
zakresie wykonywania danego
zawodu, m.in. poprzez staże i

praktyki, spełniające standardy
wskazane w Europejskiej Ramie
Jakości Praktyk i Staży,
4.
instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
– wsparcie mobilności
międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży,
m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalających na
podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze, min. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające
standardy wyznaczone dla tych
usług (np. Europejska i Polska
Rama Jakości Praktyk i Staży),
– wsparcie mobilności geograficznej
dla osób młodych, u których
zidentyfikowano problem z
zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez
pokrycie kosztów dojazdu do pracy
lub wstępnego zagospodarowania
w nowym miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez finansowanie
kosztów dojazdu, zapewnienie

środków na zasiedlenie,
5.
instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:
– niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z
niepełnosprawnościami w zakresie
zdobycia i utrzymania zatrudnienia,
m.in. poprzez finansowanie pracy
asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
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

Maj 2020 r.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej:
 identyfikacja potrzeb osób
młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób
młodych (obligatoryjne),
 kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w

42 000 000,00
(kwota
uzależniona jest
od zwiększenia
alokacji na
Poddziałanie
1.2.1 PO WER)

Wojewódzki Urząd
Pracy w Kielcach

zakresie wyboru odpowiedniego
zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia
lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób,
które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano
potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji:
 kontynuacja nauki dla osób
młodych, u których
zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej
lub potrzebę potwierdzenia
kwalifikacji m.in. poprzez
odpowiednie egzaminy,
 nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na
rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej
jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
 nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w
zakresie wykonywania danego

zawodu, m.in. poprzez staże i
praktyki, spełniające standardy
wskazane w Europejskiej Ramie
Jakości Praktyk i Staży,
 wsparcie zatrudnienia osoby
młodej u przedsiębiorcy lub
innego pracodawcy, stanowiące
zachętę do zatrudnienia, m.in.
poprzez
pokrycie
kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla
osób, u których zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia,
refundację
wyposażenia
lub
doposażenia stanowiska pracy.
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając
mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES):
 wsparcie
mobilności
międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalających na
podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze, min. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające
standardy wyznaczone dla tych
usług (np. Europejska i Polska
Rama Jakości Praktyk i Staży),
 wsparcie
mobilności
geograficznej dla osób młodych,

u
których
zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w
miejscu zamieszkania,
m.in.
poprzez
pokrycie
kosztów
dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania,
m.in.
poprzez finansowanie kosztów
dojazdu, zapewnienie środków
na zasiedlenie.
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
z
niepełnosprawnościami:
 niwelowanie
barier
jakie
napotykają osoby młode z
niepełnosprawnościami
w
zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia,
m.in.
poprzez
finansowanie pracy asystenta
osoby
niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami.
6. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia:
 wsparcie osób młodych w
zakładaniu
i
prowadzeniu
własnej
działalności
gospodarczej
poprzez
udzielenie pomocy bezzwrotnej
(dotacji)
na
utworzenie
przedsiębiorstwa oraz szkolenia

umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do
podjęcia
i
prowadzenia
działalności gospodarczej, a
także wsparcie pomostowe.
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

Nabór:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:

Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie

czerwiec 2020
1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej:
 identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym identyfikacja stopnia oddalenia
od rynku pracy osób młodych
(obligatoryjne),
 kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz pomoc
w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji
zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy

12 675 511,00 zł

Minimalny udział
wkładu własnego
w finansowaniu
wydatków
kwalifikowalnych
projektu: 5,00 %

skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji:
 kontynuacja nauki dla osób młodych,
u których zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej lub
potrzebę potwierdzenia kwalifikacji
m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej
jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
 nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej
Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy, stanowiące zachętę do

zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie
kosztów subsydiowania zatrudnienia
dla osób, u których zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia,
refundację wyposażenia lub
doposażenia stanowiska.
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
 wsparcie mobilności
międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży,
m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalającą na podjęcie
zatrudnienia w innym sektorze, min.
poprzez praktyki, staże i szkolenia,
spełniające standardy wyznaczone
dla tych usług (np. Europejska i
Polska Rama Jakości Praktyk i
Staży),
 wsparcie mobilności geograficznej dla
osób młodych, u których
zidentyfikowano problem z
zatrudnieniem w miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie
kosztów dojazdu do pracy lub
wstępnego zagospodarowania w
nowym miejscu zamieszkania, m.in.
poprzez finansowanie kosztów

dojazdu, zapewnienie środków na
zasiedlenie.
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Nabór:
luty 2020 r.

 niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z
niepełnosprawnościami w zakresie
zdobycia i utrzymania zatrudnienia,
m.in. poprzez finansowanie pracy
asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej:


identyfikacja potrzeb osób
młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób
młodych (obligatoryjne),



kompleksowe i indywidualne

40 000 000 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie
http://www.power.wu
p-krakow.pl/

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5%.

pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego zawodu oraz
pomoc w planowaniu rozwoju
kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji
zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji:


kontynuacja nauki dla osób
młodych, u których
zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej
lub potrzebę potwierdzenia
kwalifikacji m.in. poprzez
odpowiednie egzaminy,



nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby,

której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości
szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:


nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w
zakresie wykonywania danego
zawodu, m.in. poprzez staże
i praktyki, spełniające standardy
wskazane w Europejskiej Ramie
Jakości Praktyk i Staży,



wsparcie zatrudnienia osoby
młodej u przedsiębiorcy lub
innego pracodawcy, stanowiące
zachętę do zatrudnienia, m.in.
poprzez pokrycie kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla
osób, u których zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia,
refundację wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową
na europejskim rynku pracy za

pośrednictwem sieci EURES):


wsparcie mobilności
międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalających na
podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze, m.in. poprzez praktyki,
staże i szkolenia, spełniające
standardy wyznaczone dla tych
usług (np. Europejska i Polska
Rama Jakości Praktyk i Staży),



wsparcie mobilności
geograficznej dla osób młodych,
u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w
miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez pokrycie kosztów
dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania, m.in.
poprzez finansowanie kosztów
dojazdu, zapewnienie środków na
zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:


niwelowanie barier jakie
napotykają osoby młode z

niepełnosprawnościami
w zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez
finansowanie pracy asystenta
osoby niepełnosprawnej, którego
praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
6. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia:


Priorytet 1 Osoby
młode na rynku pracy
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na regionalnym

I kwartał 2020
r., marzec
2020 r.

wsparcie osób młodych w
zakładaniu i prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej
poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej (dotacji) na
utworzenie przedsiębiorstwa oraz
szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie
pomostowe.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej :

6 000 000,00 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu
http://power.wupopol
e.praca.gov.pl/

rynku pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

a. identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od
rynku pracy osób młodych
(obligatoryjne),
b. kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia
zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w zakresie
wyboru odpowiedniego zawodu oraz
pomoc w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji
zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji:
a. kontynuacja nauki dla osób młodych,
u których zdiagnozowano potrzebę
uzupełnienia edukacji formalnej lub
potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,
b. nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości

szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
a. nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej
Ramie Jakości Praktyk i Staży,
b. wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez pokrycie kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia, refundację wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność zawodową na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
a. wsparcie mobilności
międzysektorowej dla osób, które mają
trudności ze znalezieniem zatrudnienia
w sektorze lub branży, m.in. poprzez
zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub
kwalifikacji pozwalających na podjęcie
zatrudnienia w innym sektorze, min.
poprzez praktyki, staże i szkolenia,
spełniające standardy wyznaczone dla

tych usług (np. Europejska i Polska
Rama Jakości Praktyk i Staży),
b. wsparcie mobilności geograficznej dla
osób młodych, u których
zidentyfikowano problem z
zatrudnieniem w miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu
do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym miejscu
zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu,
zapewnienie środków na zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób z
niepełnosprawnościami:

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu

Czerwiec 2020

a. niwelowanie barier jakie napotykają
osoby młode z niepełnosprawnościami w
zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie
pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca spełnia standardy
wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in.
poprzez
pokrycie
kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia.

10 000 000 zł

Instytucja
Pośrednicząca
(Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
www.rpo.wup.lodz.
pl

Społecznego

Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe

Lipiec 2020

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
nabywanie
lub
uzupełnianie
doświadczenia
zawodowego
oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej
Ramie Jakości Praktyk i Staży.

10 000 000 zł

Instytucja
Pośrednicząca
(Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
www.rpo.wup.lodz.
pl

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5%.

Grudzień 2020

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia:
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i
prowadzeniu
własnej
działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej oraz zwrotnej na utworzenie
przedsiębiorstwa
oraz
szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.
Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej
u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,

41 369 145 zł

Instytucja
Pośrednicząca
(Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
www.rpo.wup.lodz.
pl

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
5%.

10 000 000,00 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku
http://wupbialystok.p
raca.gov.pl/web/pow
er

Projekty
realizowane
wyłącznie przez
powiatowe urzędy
pracy
województwa

Kwiecień
2020r.

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

m.in.
poprzez
pokrycie
kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia.
Kwiecień
2020r.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia:
- wsparcie osób młodych w zakładaniu
i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa
oraz
szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

podlaskiego

7 000 000,00 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku
http://wupbialystok.p
raca.gov.pl/web/pow
er

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8
Rozwój usług
społecznych
świadczonych w
środowisku lokalnym

Nabór:
styczeń 2020 r.

Wsparcie tworzenia centrów usług
społecznych i rozwój dostarczanych
przez nie usług

100 000 000 zł

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
efs.mrpips.gov.pl

Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
3,00%.
Do
dofinansowania
zostanie
wybranych 30
projektów.

Działanie 2.10
Wysoka jakość
systemu oświaty

Luty 2020 r.

Wypracowanie rozwiązań na rzecz
uruchomienia w szkołach usług
asystenckich dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnościami
(ASPE).

24 471 744,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/

Działanie 2.10
Wysoka jakość
systemu oświaty

Marzec 2020 r.

Tworzenie zestawów narzędzi
edukacyjnych.

10 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy

Konkurs
zaplanowany do
realizacji w
formule
grantowej. W
konkursie
zostanie wybrany
jeden, najwyżej
oceniony projekt.
W ramach
projektu
beneficjent
(Grantodawca) w
otwartym naborze
udzieli granty na
zatrudnienie
minimum 640
osób,
wykonujących
zadania
asystentów
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Projekty muszą
bazować na
efektach projektu
pozakonkursowe
go ORE pn.
Tworzenie
programów

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

nauczania oraz
scenariuszy lekcji
i zajęć
wchodzących w
skład zestawów
narzędzi
edukacyjnych
wspierających
proces
kształcenia
ogólnego w
zakresie
kompetencji
kluczowych
uczniów
niezbędnych do
poruszania się na
rynku pracy.
Zestaw narzędzi
edukacyjnych to
zestaw
przetestowanych
w szkołach i
upowszechnionyc
h narzędzi
dydaktycznych do
rozwijania
kompetencji
kluczowych i
umiejętności
uniwersalnych
niezbędnych do

poruszania się na
rynku pracy, w
tym
uwzględniających
specyfikę pracy w
szkołach
prowadzących
kształcenie
zawodowe tj. np.
- wiązki zadań
wraz z
komentarzami z
odniesieniem do
podstawy
programowej i
kompetencji
kluczowych oraz
umiejętności
uniwersalnych,
- scenariusze
lekcji,
- przykłady
dobrych praktyk,
- poradniki
metodyczne dla
nauczycieli,
- narzędzia dla
nauczycieli do
monitorowania

efektów
kształcenia
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Działanie 2.10
Wysoka jakość
systemu oświaty

Kwiecień 2020 r.

Szkolenie i doradztwo dla kadry
kierowniczej systemu oświaty.

20 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/

Działanie 2.10
Wysoka jakość
systemu oświaty

Listopad 2020 r.

E-materiały do kształcenia ogólnego

14 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,

Realizowane
projekty mają
dotyczyć szkoleń
i doradztwa dla
kadry
kierowniczej
systemu oświaty
(w tym kadry
JST) pod kątem
kształtowania
umiejętności
przywódczych
potrzebnych w
procesie
rozwijania
kompetencji
kluczowych
uczniów
niezbędnych do
poruszania się na
rynku pracy.
Projekty dotyczyć
będą stworzenia
dodatkowych emateriałów do

Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/
Działanie 2.15
Kształcenie i
szkolenie
zawodowe
dostosowane do
potrzeb zmieniającej
się gospodarki

Luty 2020 r.

Wypracowanie modelu trwałej
współpracy uczelni ze szkołami
prowadzącymi kształcenie zawodowe.

19 806 747,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/

kształcenia
ogólnego zgodnie
ze wskazaniami
MEN i ORE.
Realizowane
projekty mają
dotyczyć
opracowania:
a) przykładowego
programu
nauczania dla
danego zawodu,
uwzględniającego
współpracę szkół
zawodowych z
wyższymi w jego
realizacji,
b) przykładowej
organizacji zajęć
dla uczniów przez
wykładowców z
wykorzystaniem
bazy
dydaktycznej
szkół
prowadzących
kształcenie
zawodowe lub
szkół wyższych,

c) propozycji
działań mających
na celu
zapoznawanie
uczniów i
nauczycieli
kształcenia
zawodowego z
nowymi
technikami/techn
ologiami
stosowanymi w
danej
branży/zawodzie,
d) przykładowych
form
doskonalenia
nauczycieli
kształcenia
zawodowego.
Działanie 2.15
Kształcenie i szkolenie
zawodowe
dostosowane do
potrzeb zmieniającej
się gospodarki

Działanie 2.15
Kształcenie i
szkolenie

Marzec 2020 r.

Lipiec 2020 r.

Przygotowanie rozwiązań w zakresie
angażowania pracodawców w organizację
praktycznej nauki zawodu.

E-materiały dla kształcenia
zawodowego etap I

24 000 000,00

45 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych

2.15 Kształcenie i
szkolenie
zawodowe
dostosowane do
potrzeb
zmieniającej się
gospodarki

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo

Projekty dotyczyć
będą stworzenia
e-materiałów do

zawodowe
dostosowane do
potrzeb zmieniającej
się gospodarki

Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/

Działanie 2.15
Kształcenie i
szkolenie
zawodowe
dostosowane do
potrzeb zmieniającej
się gospodarki

Listopad 2020 r.

E-materiały dla kształcenia
zawodowego etap II i III

90 000 000,00

Instytucja
Pośrednicząca,
Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.pl/

Działanie 2.18
Wysokiej jakości
usługi
administracyjne

Ogłoszenie
konkursu

1) Wypracowanie rozwiązań
ułatwiających zatrudnianie osób
niepełnosprawnych w urzędach
administracji publicznej oraz

39 750 000 zł

kształcenia
zawodowego
zgodnie z
koncepcjami
opracowanymi w
projekcie
pozakonkursowy
m ORE pn.
Tworzenie ezasobów do
kształcenia
zawodowego.
Projekty dotyczyć
będą stworzenia
e-materiałów do
kształcenia
zawodowego
zgodnie z
koncepcjami
opracowanymi w
projekcie
pozakonkursowy
m ORE pn.
Tworzenie ezasobów do
kształcenia
zawodowego.

Ministerstwo Spraw
Podmiotem
Wewnętrznych i
uprawnionym do
Administracji
www.ip.mswia.gov.pl złożenia wniosku

I kwartał 2020 r.
Rozpoczęcie
naboru wniosków
marzec 2020 r.

przeprowadzenie szkoleń z ich
stosowania;
2) Przegląd procedur związanych z
obsługą klienta w urzędach
administracji publicznej pod kątem
zapewnienia dostępności i wsparcie
urzędów we wdrożeniu
wypracowanych wniosków i
rekomendacji;
3) Przeprowadzenie szkoleń dla
koordynatorów dostępności w
jednostkach administracji publicznej.

będzie:
a) jednostka
samorządu
terytorialnego
i jej jednostki
organizacyjne
;
b) stowarzyszeni
e lub związek
jednostek
samorządu
terytorialnego;
c) organizacja
pozarządowa;
d) partner
społeczny
(zgodnie z
definicją
przyjętą w PO
WER);
e) przedsiębiorc
a;
f) szkoła
wyższa;
g) jednostka
naukowa.

Grupę docelową
w projekcie
stanowią:
a)
urzędy
gmin,
starostwa
powiatowe,

urzędy
marszałkowski
e;
b)
pracownic
y
samorządowi
w rozumieniu
ustawy z dnia
21 listopada
2008 r. o
pracownikach
samorządowy
ch (Dz. U. z
2016 r., poz.
902 z późn.
zm.).

Zakładane
wskaźniki:
1. Liczba
pracowników
administracji
publicznej
objętych
wsparciem
szkoleniowym
z zakresu
stosowania
rozwiązań
uławiających
zatrudnianie
osób
niepełnospraw
nych – 1080;
2. Liczba

urzędów
administracji
publicznej, w
których
przeprowadzo
no przegląd
oraz wdrożono
rekomendacje
dot. procedur
związanych z
obsługą
klienta pod
kątem
zapewnienia
dostępności –
530;
3. Liczba
koordynatorów
dostępności w
jednostkach
administracji
publicznej
objętych
wsparciem
szkoleniowym
- 810.
Działanie 2.19
Usprawnienie
procesów
inwestycyjnobudowlanych i
planowania
przestrzennego

I kwartał 2020

Zwiększenie znaczenia kwestii
związanych z dostępnością przestrzeni
i budynków dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
projektowania uniwersalnego w
procesach inwestycyjno-budowlanych.

6 250 000

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Pilotażowe
uruchomienie
ośrodka wsparcia
dla podmiotów
publicznych z
zakresu
dostępności
architektonicznej
budynków i

przestrzeni
publicznych.
Do
dofinansowania
zostanie wybrany
1 projekt.
Działanie 2.19
Usprawnienie
procesów
inwestycyjnobudowlanych i
planowania
przestrzennego

III kwartał 2020

Zwiększenie znaczenia kwestii
związanych z dostępnością przestrzeni
i budynków dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
projektowania uniwersalnego w
procesach inwestycyjno-budowlanych.

5 000 000

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Szkolenia dla
3 500 osób w
zakresie
dostępnością
przestrzeni i
budynków dla
osób z
niepełnosprawno
ściami oraz
projektowania
uniwersalnego.
Ogłoszenie
konkursu jest
uzależnione od
przyjęcia
kryteriów przez
KM PO WER

Działanie 2.19
Usprawnienie
procesów
inwestycyjnobudowlanych i
planowania

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

przestrzennego

Działanie 2.21
Poprawa
zarządzania,
rozwoju kapitału
ludzkiego oraz
wsparcie procesów
innowacyjnych w
przedsiębiorstwach

ogłoszenie
konkursu:
17.01.2020

Konkurs: Akademia Menadżera MMŚP
2

rozpoczęcie
naboru:

W ramach celu 4 Wzrost liczby
przedsiębiorstw objętych działaniami
służącymi poprawie zarządzania,
rozwojowi kapitału ludzkiego

18.02.2020

oraz wspierającymi procesy
innowacyjne:

zakończenie
naboru:
3.03.2020, godz.
10.00

55 999 000,00
(w tym
dofinansowanie:

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczościw
ww.parp.gov.pl

Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione
od przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez
KM

50 399 100,00)

PO WER.

- Zwiększanie zdolności adaptacyjnych
MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo
w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem,
w tym zarządzania zasobami ludzkimi

Działanie 2.21
Poprawa
zarządzania,
rozwoju kapitału
ludzkiego oraz
wsparcie procesów
innowacyjnych w
przedsiębiorstwach

ogłoszenie
konkursu:

Konkurs: Szkolenia lub doradztwo
wynikające
z rekomendacji Sektorowych Rad

I runda:
28.02.2020

ds. Kompetencji

II runda:
30.04.2020

W ramach celu 4 Wzrost liczby
przedsiębiorstw objętych działaniami
służącymi poprawie zarządzania,

122 668 000,00
(w tym
dofinansowanie:
110 401 200,00)

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione od:
1) przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez
KM

III runda:
30.06.2020
IV runda:
30.10.2020
rozpoczęcie
naboru:
I runda:
31.03.2020
II runda:
1.06.2020

rozwojowi kapitału ludzkiego
oraz wspierającymi procesy
innowacyjne:
- zwiększenie zdolności adaptacyjnych
przedsiębiorców poprzez szkolenia
i doradztwo w zakresie
rekomendowanym przez sektorowe
rady ds. kompetencji.

PO WER,
2)przekazania
przez sektorowe
rady ds.
kompetencji
rekomendacji
stanowiących
podstawę
realizacji
niniejszego
konkursu
i ich akceptacji
przez PARP.

III runda:
31.07.2020
IV runda:
30.11.2020
zakończenie
naboru:
I runda:
14.04.2020
godz.10.00
II runda:
15.06.2020
godz.10.00
III runda:
14.08.2020

Konkurs
realizowany
w podziale na
rundy.

godz.10.00
IV runda:
14.12.2020
godz.10.00

Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1
Innowacje
społeczne

2 nabory:
I i II kw. 2020 r.

Skalowanie wybranych mikroinnowacji, wypracowanych w konkursie
pilotażowym na inkubację innowacji
społecznych

2 800 000 zł

Działanie 4.1
Innowacje
społeczne

Działanie 4.1
Innowacje
społeczne

4 Nabory:
I i II kw. 2020 r.

Nabór:
II kw. 2020 r.

Skalowanie wybranych mikroinnowacji, wypracowanych w konkursie
pilotażowym na inkubację innowacji
społecznych

Sieciowanie podmiotów działających na
rzecz zwiększenia poziomu
wykorzystania innowacji społecznych
(utworzenie organizacji parasolowej,
tzw. metainkubatora)

8 000 000 zł

4 000 000 zł

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione od:
1) przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez
KM
Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione od:
1) przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez
KM
Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione od:
1) przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez

KM

Działanie 4.1
Innowacje
społeczne

Nabór:
II kw. 2020 r.

Skalowanie wybranych makroinnowacji

60 000 000 zł

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Ogłoszenie
konkursu będzie
uzależnione od:
1) przyjęcia
kryteriów wyboru
projektów przez
KM

Działanie 4.2
Programy
mobilności
ponadnarodowej

Nabór:
maj 2020 r.

Programy mobilności ponadnarodowej
dla osób chcących podnieść swoje
kompetencje lub kwalifikacje niezbędne
do utrzymania lub podjęcia
zatrudnienia.

700 000,00 zł

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Grupę docelową
stanowi kadra
zarządzająca
szkołami
branżowymi,
doradcy
zawodowi
współpracujący
ze szkołami
branżowymi oraz
przedstawiciele
organów
prowadzących
szkoły branżowe.
Celem mobilności
jest poznanie

dobrych praktyk
w zakresie
organizacji
kształcenia
zawodowego
oraz promowania
oferty
edukacyjnej
placówek
kształcenia
zawodowego
wśród młodzieży
lub rodziców.
Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
3,00%.

Działanie 4.2
Programy
mobilności
ponadnarodowej

Nabór:
luty 2020 r.

Programy mobilności ponadnarodowej
dla osób chcących podnieść swoje
kompetencje lub kwalifikacje niezbędne
do utrzymania lub podjęcia
zatrudnienia.

10 000 000,00 zł

Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
www.power.gov.pl

Grupę docelową
projektu stanowią
osoby
wykonujące pracę
o charakterze
wychowawczym,
terapeutycznym,
socjalizacyjnym
lub
rehabilitacyjnym z
dziećmi,
młodzieżą lub
osobami młodymi
wykluczonymi
społecznie lub
zagrożonymi
wykluczeniem
społecznym lub
realizujące
zadania w
obszarze
wspierania
rodziny lub pieczy
zastępczej.
Wymagany wkład
własny
beneficjenta w
wysokości min.
3,00%.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.1
Programy
profilaktyczne

Działanie 5.1
Programy
profilaktyczne

Działanie 5.1
Programy
profilaktyczne

Nabór:
I kw. 2020

Nabór:
II kw. 2020

Nabór:
II kw. 2020

Projekty
pilotażowe
i
testujące
w zakresie programów profilaktycznych
zawierające
m.
in.
komponent
badawczy,
edukacyjny
oraz
wspierający
współpracę
pomiędzy
wysokospecjalistycznym
ośrodkiem
a lekarzami
podstawowej
opieki
zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi,
w celu
przeciwdziałania
zjawisku
fragmentacji opieki nad pacjentem.

3 000 000,00 zł

Projekty
pilotażowe
i
testujące
w zakresie programów profilaktycznych
zawierające
m.
in.
komponent
badawczy,
edukacyjny
oraz
wspierający
współpracę
pomiędzy
wysokospecjalistycznym
ośrodkiem
a lekarzami
podstawowej
opieki
zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi,
w celu
przeciwdziałania
zjawisku
fragmentacji opieki nad pacjentem.

12 000 000,00
zł

Projekty
pilotażowe
i
testujące
w zakresie programów profilaktycznych
zawierające
m.
in.
komponent
badawczy,
edukacyjny
oraz
wspierający
współpracę
pomiędzy
wysokospecjalistycznym
ośrodkiem
a lekarzami
podstawowej
opieki
zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi,
w celu
przeciwdziałania
zjawisku
fragmentacji opieki nad pacjentem.

10 000 000,00
zł

Ministerstwo
Zdrowia
http://zdrowie.gov.pl/
power

Ministerstwo
Zdrowia
http://zdrowie.gov.pl/
power

Ministerstwo
Zdrowia
http://zdrowie.gov.pl/
power

Ogólnopolski
program
profilaktyki
obrzęku
limfatycznego po
leczeniu
raka piersi
–moduł
centralny

Ogólnopolski
program
profilaktyki
obrzęku
limfatycznego po
leczeniu raka
piersi– moduł
makroregionaln
y

Program
edukacyjnoprofilaktyczny
w zakresie
próchnicy
zębów dla
młodzieży

