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Załącznik do Uchwały Nr 6268/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 marca 2023 r. 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-20271 

Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki 

1.3 Rozwój e-usług i e-
zasobów publicznych (cs 
1.ii) 

08.05.2023 
– 
30.06.2023 

Typy projektów: 
1. Wparcie rozwoju i poprawa jakości i 
dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, 
w tym e-zdrowia, e-kultury, danych 
przestrzennych z elementami wzmacniającymi 
bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów 
informatycznych. 
2. Inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa 
(w systemach informacyjnych JST, podmiotów 
publicznych podlegających JST) wyłącznie jako 
element projektu określonego w Typie 1. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja państwowa 
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego 
3. Uczelnie wyższe 
4. Organizacje badawcze 
5. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
6. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
7. Podmioty świadczące usługi publiczne w 
ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego 

50 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

Wielkopolska Nabór nie dotyczy 
projektów z zakresu e-
zdrowia i e-geodezji 
(nabór na ww. projekty 
będzie przeprowadzony 
w terminie późniejszym 
ze względu na brak 
stosownych 
ustaleń/regulacji na 
poziomie krajowym). 

                                                           
1 Harmonogram jest aktualizowany raz na kwartał i może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

8. Jednostki organizacyjne działające w 
imieniu jednostek samorządu terytorialnego 
9. Organizatorzy i operatorzy publicznego 
transportu zbiorowego 
10. Organizacje pozarządowe 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski 

2.5 Zwiększanie odporności 
na zmiany klimatu i klęski 
żywiołowe (cs 2.iv) 

01.08.2023 
– 
22.09.2023 

Typy projektów: 
1. Rozwój zintegrowanych i systemowych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu na 
terenach zurbanizowanych. 
2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu 
poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej. 
3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń 
wodnych i infrastruktury towarzyszącej 
służących zmniejszeniu skutków susz i 
powodzi w zakresie małej infrastruktury 
hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery 
zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów 
rzecznych.  
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
3. Służby publiczne 
4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

100 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

Wielkopolska  
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

2.7 Rozwój zrównoważonej 
gospodarki wodno – 
ściekowej (cs 2.v) 

08.05.2023 
– 
31.07.2023 

Typy projektów: 
1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki 
wodno – ściekowej ujęte w ramach KPOŚK.  
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
3. Partnerstwa 
4. Służby Publiczne 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

100 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

Wielkopolska Nabór wyłącznie dla 
aglomeracji ściekowych 
od co najmniej 10 tys. 
RLM do poniżej 15 tys. 
RLM. 

2.10 Ochrona i zachowanie 
przyrody wraz z rozwojem 
zielonej infrastruktury oraz 
ograniczeniem 
zanieczyszczeń (cs 2.vii) 

04.05.2023 
– 
16.06.2023 

Typy projektów: 
Projekty służące wzrostowi efektywności 
działalności informacyjno – edukacyjnej w 
zakresie ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej dotyczące m.in.: a) warsztatów, 
szkoleń i zajęć praktycznych, ścieżek 
edukacyjnych, wydarzeń edukacyjnych i 
konkursów, w tym rozwoju miejsc edukacji 
ekologicznej w wyniku ich sukcesywnej 
budowy, przebudowy i doposażenia, 
działalności informacyjno-edukacyjnej oraz 
uzupełniająco wsparcie realizacji 
wojewódzkich programów ochrony powietrza 
oraz uchwał antysmogowych. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja Publiczna 
2. Partnerstwa 
3. Służby Publiczne 
4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

40 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

Wielkopolska  



 

str. 4 

 

Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

5. Instytucje nauki i edukacji 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

Priorytet 5 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR) 

5.1 Poprawa równego 
dostępu do wysokiej 
jakości kształcenia, 
szkolenia i uczenia się przez 
całe życie poprzez wsparcie 
infrastruktury edukacyjnej 
(cs 4.i) 

01.08.2023 
– 
13.10.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie infrastruktury w obszarze 
wychowania przedszkolnego. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Służby publiczne 
3. Instytucje nauki i edukacji 
4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

20 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

Wielkopolska  

Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) 

6.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy – 
projekty PUP (cs 4.a) 

18.05.2023 
– 
12.06.2023 

Typy projektów: 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z 
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z 
wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się 
do następujących typów projektów:  
- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 
pracy, zarejestrowanych w PUP, w tym osób 
młodych, oraz diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych, możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego poprzez 
opracowanie lub aktualizację IPD,  
- pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej 

69 846 151,42 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Wielkopolska Nabór dla powiatowych 
urzędów pracy 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 
wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w 
planowaniu rozwoju kariery zawodowej,  
- realizacja wysokiej jakości szkoleń służących 
zdobyciu, zmianie lub podniesieniu 
kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do 
wykonywania danego zawodu lub zadań na 
określonym stanowisku;  
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia 
zawodowego oraz praktycznych umiejętności 
w zakresie wykonywania danego zawodu 
poprzez staże spełniające standardy wskazane 
w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  
- wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej 
bez pracy zarejestrowanej w PUP, w tym 
osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do 
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów 
subsydiowania zatrudnienia, bony 
zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla 
osób, u których zidentyfikowano adekwatność 
danej formy wsparcia, dofinansowanie 
wyposażenia stanowiska pracy 
 
Wnioskodawcy: 
Służby publiczne 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

6.2 Wsparcie w ramach 
OHP i mobilność w ramach 
sieci EURES (cs 4.a) 

11.09.2023
-
29.09.2023 

Typy projektów: 
Działania towarzyszące aktywizacji 
edukacyjno-zawodowej jako uzupełnienie do 

9 000 000 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Wielkopolska Nabór dla ochotniczych 
hufców pracy 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

działań w ramach instrumentów i usług rynku 
pracy wynikających w Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót 
publicznych realizowane w projektach OHP. 
 
Wnioskodawcy: 
Służby publiczne 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

6.3 Wyrównywanie szans 
kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy (cs 4.c.) 

11.12.2023
-
29.12.2023 

Typy projektów: 
Działania mające na celu:  
1. wzmocnienie równości szans kobiet i 
mężczyzn na lokalnym rynku pracy, w 
szczególności poprzez:  
- działania z zakresu równouprawnienia na 
rynku pracy  
- działania zapewnianiające większą 
równowagę pomiędzy życiem zawodowym a 
prywatnym  
- działania przełamujące stereotypy związane z 
płcią  
- działania zapobiegające dyskryminacji na 
rynku pracy. 
2. zwiększenie udziału w rynku pracy kobiet 
poprzez aktywizację zawodową i społeczną. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Przedsiębiorstwa 
2. Administracja publiczna 
3. Służby publiczne 

28 000 000 Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Wielkopolska  
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
5. Partnerzy społeczni 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

6.4 Wsparcie pracowników 
i pracodawców (cs 4.d) 

lipiec 2023 Typy projektów: 
Usługi rozwojowe realizowane za 
pośrednictwem BUR. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Przedsiębiorstwa 
2. Administracja publiczna 
3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
4. Partnerzy społeczni 
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
6. Instytucje nauki i edukacji 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

141 499 998 
 + BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska  

6.6 Wsparcie systemu 
szkolnictwa ogólnego oraz 
systemu szkolnictwa 
zawodowego (cs 4.e) 

21.04.2023
-
05.05.2023 

Typy projektów: 
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Instytucje nauki i edukacji 
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
4. Partnerzy społeczni 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

99 667 218 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska Nabór dla: Ośrodka 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu 
z partnerami (jeśli 
dotyczy) 

6.6 Wsparcie systemu 
szkolnictwa ogólnego oraz 
systemu szkolnictwa 
zawodowego (cs 4.e) 

28.04.2023
-
12.05.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie systemu szkolnictwa zawodowego 
poprzez realizację w trybie 
niekonkurencyjnym projektu Czas 

43 020 281 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Wielkopolska Nabór dla: Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego z 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

zawodowców – nowoczesne kształcenie w 
Wielkopolsce 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Instytucje nauki i edukacji 
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
4. Partnerzy społeczni 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

partnerami (jeśli 
dotyczy) 

6.7 Edukacja przedszkolna, 
podstawowa oraz 
kształcenie zawodowe (cs 
4.f) 

listopad 
2023 

Typy projektów: 
Edukacja przedszkolna 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Przedsiębiorstwa 
3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
4. Partnerzy społeczni 
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
6. Instytucje nauki i edukacji 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

20 211 008 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska  

6.11 Podmioty ekonomii 
społecznej (cs 4.h) 

21.04.2023
-
05.05.2023 

Typy projektów: 
Kompleksowe projekty akredytowanych 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES) 
 
Wnioskodawcy: 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

86 678 775 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska Nabór dla: Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

6.12 Integracja społeczno-
gospodarcza obywateli 
państw trzecich, w tym 
migrantów (4.i) 

04.09.2023 
– 
22.09.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie cudzoziemców w szczególności 
poprzez: 
a) organizację m.in.: kursów języka polskiego, 
kursów zawodowych, kursów adaptacyjnych; 
b) wsparcie prawne, doradcze oraz wsparcie 
psychologiczne; 
c) wsparcie asystenckie w codziennym 
funkcjonowaniu w relacji z systemem 
edukacji, służbą zdrowia i innymi instytucjami 
publicznymi (np. tłumaczenie, asystowanie w 
kontaktach z urzędami); 
d) w zakresie adaptacji i integracji społeczno-
kulturalnej ze społecznościami lokalnymi (np. 
zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i 
dorosłych); 
e) rozwoju kompetencji zawodowych; 
f) szkolenie kadr instytucji, doskonalenie 
nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z 
cudzoziemcami. 
2. Tworzenie i funkcjonowanie centrów 
kompleksowego wsparcia cudzoziemców. 
3. Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz 
integracji cudzoziemców. 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Służby publiczne 
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
4. Przedsiębiorstwa 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

35 000 000 
+ BP 
 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Wielkopolska  
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

6.13 Usługi społeczne i 
zdrowotne (cs 4.k) 

28.04.2023
-
12.05.2023 

Typy projektów: 
Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ) oraz 
programy wczesnego wykrywania chorób, 
leczenia oraz rehabilitacji dzieci (w tym 
Regionalne Programy Zdrowotne). 
 
Wnioskodawcy: 
1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  
2. Służby publiczne  
3. Administracja publiczna 
4. Instytucje ochrony zdrowia 
5. Instytucje nauki i edukacji 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

18 900 000 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska RPZ dotyczący 
rehabilitacji dzieci z 
chorobami 
neurologicznymi 

6.13 Usługi społeczne i 
zdrowotne (cs 4.k) 

19.05.2023
-
29.05.2023 

Typy projektów: 
Tworzenie lub rozwój CUS 
 
Wnioskodawcy: 
1. Służby publiczne 
2. Administracja publiczna 
3. Instytucje ochrony zdrowia 
4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

14 000 000  
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska Nabór dla: projektu 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej z 
partnerami (jeśli 
dotyczy) pn. „Rozwój 
wielkopolskiej sieci 
centrów usług 
społecznych”. 

6.13 Usługi społeczne i 
zdrowotne (cs 4.k) 

19.05.2023
-
29.05.2023 

Typy projektów: 
Poprawa dostępu do lepszej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych  
 
Wnioskodawcy: 
Służby publiczne 
 

35 000 000  
+ BP 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 

Wielkopolska Nabór dla: projektu 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej pn. 
„Wielkopolskie 
telecentrum opieki”. 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

Sposób wyboru: niekonkurencyjny Funduszu 
Społecznego 

6.13 Usługi społeczne i 
zdrowotne (cs 4.k) 

czerwiec 
2023 

Typy projektów: 
Poprawa dostępu do lepszej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych  
Mieszkania wspomagane i chronione oraz 
dostosowanie mieszkań 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
3. Służby publiczne 
4. Instytucje nauki i edukacji 
5. Instytucje ochrony zdrowia 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

56 000 000 
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska  

6.15 Wsparcie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej 
(cs 4.l) 

26.05.2023
-
05.06.2023 

Typy projektów: 
Poprawa dostępu, jakości i koordynacji usług 
adopcji 
 
Wnioskodawcy: 
Służby publiczne 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

6 300 000 
+ BP 
 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 

Wielkopolska Nabór dla: 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej. 

6.15 Wsparcie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej 
(cs 4.l) 

26.05.2023
-
07.06.2023 

Typy projektów: 
Poprawa dostępu, jakości i 
deinstytucjonalizacji usług w obszarze 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 

70 000 000  
+ BP 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 

Wielkopolska Nabór dla: 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej z 
partnerami (jeśli 
dotyczy). 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

2. Służby publiczne 
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

Funduszu 
Społecznego 

Priorytet 7 Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne 

7.4 Wspieranie 
instrumentów 
terytorialnych ZIT (cs 5.i) 

05.06.2023 
- 
30.06.2023 

Typy projektów: 
Działania na rzecz wzmocnienia potencjału 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 
wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i 
monitoringowym. 
 
Wnioskodawcy: 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

8 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 

MOF 
Poznania, 
Aglomeracja 
Kalisko-
Ostrowska, 
MOF 
Gniezna, 
MOF Konina, 
ZIT OF Koła i 
Turku, MOF 
Leszna, MOF 
Piły 

 

Priorytet 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 
transformację gospodarki 
(cs 6.i) 

04.05.2023 
– 
31.05.2023 

Typy projektów: 
Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych 
skutkami transformacji 
 
Wnioskodawcy: 
1. Służby publiczne 
2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
3. Administracja publiczna 
4. Instytucje nauki i edukacji 
5. Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: 
niekonkurencyjny 

180 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu z 
partnerami (jeśli 
dotyczy). 
Dotyczy projektu 
„Podnoszenie i zmiana 
kwalifikacji oraz 
aktywizacja zawodowa 
pracowników Grupy 
Kapitałowej Zespołu 
Elektrowni Pątnów-
Adamów-Konin 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

zorientowana na 
utworzenie i utrzymanie 
miejsc pracy” 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 
transformację gospodarki 
(cs 6.i) 
 

sierpień 
2023 

Typy projektów: 
Usługi rozwojowe realizowane za 
pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR) 
 
Wnioskodawcy: 
1. Służby publiczne 
2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
3. Administracja publiczna 
4. Instytucje nauki i edukacji 
5. Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

22 500 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 
transformację gospodarki 
(cs 6.i) 

sierpień 
2023 

Typy projektów: 
Uczenie się przez całe życie – Baza Usług 
Rozwojowych 
 
Wnioskodawcy: 
1. Służby publiczne 
2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
3. Administracja publiczna 
4. Instytucje nauki i edukacji 
5. Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

22 500 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 

grudzień 
2023 

Typy projektów: 
Wsparcie kształcenia zawodowego 
 

31 500 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolska 
Wschodnia 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

transformację gospodarki 
(cs 6.i) 

Wnioskodawcy: 
1. Instytucje nauki i edukacji 
2. Służby publiczne 
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
4. Administracja publiczna 
5. Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 
transformację gospodarki 
(cs 6.i) 

listopad 
2023 

Typy projektów: 
Rozwój szkolnictwa wyższego 
 
Wnioskodawcy: 
Instytucje nauki i edukacji 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

8 600 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla ANS w 
Koninie. Dotyczy 
projektu „Rozwój 
studiów o profilu 
praktycznym i form 
kształcenia 
ustawicznego 
dostosowanych do 
potrzeb Wielkopolski 
Wschodniej”. 

10.1 Rynek pracy, 
kształcenie i aktywne 
społeczeństwo wspierające 
transformację gospodarki 
(cs 6.i) 

lipiec 2023 Typy projektów: 
Integracja i aktywizacja społeczna 
 
Wnioskodawcy: 
1. Służby publiczne 
2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
3. Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

11 900 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Funduszu 
Społecznego 
oraz Agencja 
Rozwoju 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu 
w partnerstwie (jeśli 
dotyczy). Projekt 
„Wsparcie zmiany 
społecznej w 
Wielkopolsce 
Wschodniej”. 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

Regionalnego w 
Koninie 

Możliwe do realizacji w 
partnerstwie. 

10.2 Wsparcie inwestycji w 
MŚP i dużych 
przedsiębiorstwach (cs 6.i) 

01.06.2023 
– 
31.08.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie 
dostosowywania do zmieniających się 
warunków rynkowych i technologicznych oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i 
internacjonalizacji 
 
Wnioskodawcy: 
Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

112 500 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla MŚP 

10.2 Wsparcie inwestycji w 
MŚP i dużych 
przedsiębiorstwach (cs 6.i) 

wrzesień 
2023 

Typy projektów: 
Wsparcie inwestycji produkcyjnych w dużych 
przedsiębiorstwach ujętych w Terytorialnym 
Planie Sprawiedliwej Transformacji 
Wielkopolski Wschodniej 
 
Wnioskodawcy: 
Przedsiębiorstwa 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

48 200 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla 
Sun Garden Polska Sp. z 
o.o. Sp. k. 
Dotyczy projektu: 
Budowa zakładu 
przetwarzania materacy 
pokonsumenckich jako 
element gospodarki w 
obiegu zamkniętym dla 
produktów 
wytwarzanych w Sun 
Garden Polska 

10.4 Zregenerowane 
środowisko przyrodnicze 
(cs 6.i) 

czerwiec 
2023 

Typy projektów: 
Odbudowa oraz zwiększanie zasobów 
wodnych na obszarach Wielkopolski 
Wschodniej zdegradowanych pod względem 
hydrologicznym 

47 200 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla  
PGW Wody Polskie. 
Dotyczy projektu: 
Zwiększenie retencji i 
odbudowa zasobów 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

 
Wnioskodawcy: 
Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

wodnych terenów 
pogórniczych na 
obszarze Wielkopolski 
Wschodniej – PGW 
Wody Polskie 

10.5 Sprawnie 
funkcjonujący i 
zdekarbonizowany 
transport publiczny (cs 6.i) 

lipiec 2023 Typy projektów: 
1. Zakup zeroemisyjnego taboru 
autobusowego (elektrycznych BEV, 
wodorowych FCV) na potrzeby publicznego 
transportu zbiorowego 
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury do 
ładowania i tankowania zeroemisyjnych 
pojazdów komunikacji publicznej, instalacje 
służące do dystrybucji nośników energii i paliw 
dla zero-emisyjnego transportu zbiorowego 
nowej generacji wykorzystującego 
proekologiczne źródła napędu. 
3. Budowa, przebudowa, rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury transportu 
zbiorowego, obsługi pasażerów oraz poprawy 
przepływu pasażerów związku ze zmieniającą 
się geografią dojazdów. 
4. Rozwój systemów zarządzania i organizacji 
ruchu ITS na potrzeby publicznego transportu 
zbiorowego. 
5. Rozwój infrastruktury dla indywidualnego 
ruchu nieemisyjnego 
6. Działania informacyjno-promocyjne i 
edukacyjne na rzecz transformacji 

231 000 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 

Nabór dla Miasta Konin 
(z partnerami). 
Projekt: Niskoemisyjny 
transport publiczny w 
subregionie konińskim – 
wspólny dla Miasta 
Konin (lider projektu), 
Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Koninie 
Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwa 
Komunikacji 
Samochodowej w 
Koninie S.A., Miasta 
Koło, Miasto Słupca i 
Miasta Turek 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

energetycznej w obszarze transportu 
zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu w 
transporcie publicznym a także sprawiedliwej 
transformacji (wył. jako obowiązkowy element 
każdego projektu inwestycyjnego wskazanego 
w pkt. 1 i 3) 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
3. Partnerstwa  
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

10.6 Przybliżenie 
Wielkopolski Wschodniej 
do osiągniecia neutralności 
klimatycznej (6.i) 

07.08.2023 
– 
31.10.2023 

Typy projektów: 
Inwestycje w zakresie kompleksowej 
(głębokiej) modernizacji energetycznej 
budynków sektora publicznego (w tym 
budynków użyteczności publicznej oraz 
zamieszkania zbiorowego) 
 
Wnioskodawcy: 
1. Administracja publiczna 
2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 
3. Instytucje wpierające biznes 
4. Partnerstwa 
5. Służby publiczne 
6. Instytucje ochrony zdrowia 
7. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 
8. Instytucje nauki i edukacji 
9. Przedsiębiorstwa 
Sposób wyboru: konkurencyjny 

50 000 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Wdrażania 
Programu 
Regionalnego 
oraz Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego w 
Koninie 

Wielkopolska 
Wschodnia 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

Pomoc techniczna (EFRR) 

11.1 Wsparcie instytucji, 
beneficjentów i partnerów 
oraz informacja i 
komunikacja o Programie 

04.05.2023 
- 
18.05.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie instytucji, beneficjentów i 
partnerów oraz informacja i komunikacja o 
Programie 
 
Wnioskodawcy: 
Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

16 100 000 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Polityki 
Regionalnej 

Wielkopolska Nabór dla Instytucji 
Zarządzającej 

Pomoc techniczna (EFS+) 

12.1 Zatrudnienie 04.05.2023 
- 
18.05.2023 

Typy projektów: 
Zatrudnienie 
 
Wnioskodawcy: 
Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

93 000 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Polityki 
Regionalnej 

Wielkopolska Nabór dla Instytucji 
Zarządzającej 

Pomoc techniczna (FST) 

13.1 Wsparcie instytucji, 
beneficjentów i partnerów 
oraz informacja i 
komunikacja o Programie 

04.05.2023 
- 
18.05.2023 

Typy projektów: 
Wsparcie instytucji, beneficjentów i 
partnerów oraz informacja i komunikacja o 
Programie 
 
Wnioskodawcy: 
Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

9 000 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Departament 
Polityki 
Regionalnej 

Wielkopolska Nabór dla Instytucji 
Pośredniczącej – Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Koninie 

13.1 Wsparcie instytucji, 
beneficjentów i partnerów 

04.05.2023 
- 
18.05.2023 

Typy projektów: 57 000 000  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolska Nabór dla Instytucji 
Zarządzającej 
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Nazwa i numer  
Działania 
(Cel szczegółowy) 

Planowany 
termin 
naboru 

Typy projektów oraz typy wnioskodawców 
mogących uzyskać dofinansowanie 
/ Sposób wyboru projektów 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w 
konkursie (w PLN) 

Instytucja 
ogłaszająca 
konkurs 

Obszar 
realizacji 
projektów 

Dodatkowe informacje 

oraz informacja i 
komunikacja o Programie 

Wsparcie instytucji, beneficjentów i 
partnerów oraz informacja i komunikacja o 
Programie 
 
Wnioskodawcy: 
Administracja publiczna 
 
Sposób wyboru: niekonkurencyjny 

Wielkopolskiego 
– Departament 
Polityki 
Regionalnej 

 

Cele szczegółowe: 
Cs 1.i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 
Cs 1.ii Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych 
Cs 1.iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 
Cs 2.i Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych 
Cs 2.ii Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju 
Cs 2.iv Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 
podejścia ekosystemowego 
Cs 2.v Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej 
Cs 2.vi Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej 
Cs 2.vii Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 
rodzajów zanieczyszczenia 
Cs 2.viii Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 
Cs 3.ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 
Cs 4.ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online 
Cs 4.iii Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w 
tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne 
Cs 4.v Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 
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Cs 4.vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 
Cs 4.a Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie 
gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także 
poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej 
Cs 4.c Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
Cs 4.d Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia 
Cs 4.e Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych oraz przez 
wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego 
Cs 4.f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w 
niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się 
dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
Cs 4.g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w 
zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej 
Cs 4.h Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do 
zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 
Cs 4.i Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów 
Cs 4.k Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki 
skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i 
usług opieki długoterminowej 
Cs 4.l Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 
Cs 5.i Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 
Cs 5.ii Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa 
naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie 
Cs 6.i Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie 


