Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok1
(wersja 1 z 30.11.2016 r.)
Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu – kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

1

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl). 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.
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Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Nabór:
maj 2016 r.

Wsparcie indywidualnej i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej osób młodych biernych
zawodowo niezarejestrowanych w
urzędzie pracy poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne);
2. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają
system edukacji lub osób, u
których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia
nowych umiejętności i
kompetencji;
3. instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców;
4. instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES);
5. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób
niepełnosprawnych;
6. instrumenty i usługi rynku pracy
służące rozwojowi
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
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10 000 000 zł

Wojewódzki
Urząd
Pracy w Gdańsku

http://www.wup.gdans
k.pl/

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:
marzec 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym
w szczególności
osób
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie
określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne),
2. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie
opuszczają
system edukacji lub osób, u
których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia
lub
zdobycia
nowych
umiejętności
i
kompetencji,
3. instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców,
4. instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając
mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES),
5. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych,
6. instrumenty i usługi rynku pracy
służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
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43 156 534 zł

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy
http://www.dwup.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

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:
wrzesień 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym w
szczególności
osób
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1.

2.

3.

4.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz
pomocy
w
zakresie
określenia ścieżki zawodowej,
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,
instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców
instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych.
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5 100 000 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku
http://wupbialystok.pr
aca.gov.pl/

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:
lipiec 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym w
szczególności
osób
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (obligatoryjne),
2.

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

3.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców,

4.

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

5.

instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych,

6.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia.
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15 933 220 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Kielcach
www.wup.kielce.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5 %.

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:
kwiecień 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz
poszukujących
pracy
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne);
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób,
które
przedwcześnie opuszczają system
edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano
potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji;
3. instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców (obligatoryjne);
4. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych;
5. instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej
i geograficznej.
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20 000 000 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie
http://wupwarszawa.p
raca.gov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5 %.

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:
kwiecień 2016 r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej
osób młodych (bezrobotnych, biernych
zawodowo oraz poszukujących pracy,
w
tym
w
szczególności
osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
poprzez:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
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:
instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców;
instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając
mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES):
instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych;
instrumenty i usługi rynku pracy
służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia.
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45 237 629 zł

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

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

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:
kwiecień 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym
w
szczególności
osób
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1.

2.

3.

4.

5.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne):
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;
.instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając
mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES):
instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych.
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37 972 868 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie
http://wuplublin.praca.
gov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

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:
sierpień 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym
w
szczególności
osób
niezarejestrowanych
w
urzędzie
pracy) poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne);
2. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie
opuszczają
system edukacji lub osób, u
których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia
lub
zdobycia
nowych
umiejętności
i
kompetencji;
3. instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców;
4. instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej
i geograficznej (uwzględniając
mobilność
zawodową
na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES);
5. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych.
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8 024 043 zł
W ramach niniejszego
konkursu do
dofinansowania zostaną
wybrane
3 projekty.

Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu
http://wup.opole.pl/sta
rt/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe,
Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej
osób młodych (bezrobotnych, biernych
zawodowo oraz poszukujących pracy,
w
tym
w
szczególności
osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (obligatoryjne),
2. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie
opuszczają
system edukacji lub osób, u
których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia
lub
zdobycia
nowych
umiejętności
i
kompetencji,
3.

4.

5.

6.

instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców,
instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając
mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES),
instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych,
instrumenty i usługi rynku pracy
służące
rozwojowi
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia.
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18 900 000 zł
13 500 000 PLN –
projekty skierowane
wyłącznie do osób
biernych zawodowo
5 400 000 PLN– projekty
skierowane wyłącznie do
osób bezrobotnych
niezarejestrowanych w
urzędach pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

http://wup.torun.pl/
Konkurs skierowany
wyłącznie do osób
biernych zawodowo
lub osób
bezrobotnych
niezarejestrowanych
w urzędach pracy.

Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe,
Poddziałanie 1.2.2.
Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

Nabór:
marzec 2016 r.

Wsparcie
indywidualnej
i
kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej
osób
młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym
w
szczególności
osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
poprzez:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Instrumenty i usługi rynku pracy
służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej
i geograficznej (uwzględniając
mobilność
zawodową
na
europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES),

5.

instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane
do
osób
niepełnosprawnych.
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9 456 416 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie
https://www.wup.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5 %.

Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe,
Poddziałanie 1.2.2.
Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

Nabór:
maj 2016 r.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej
osób młodych (bezrobotnych, biernych
zawodowo oraz poszukujących pracy,
w tym w szczególności osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy
służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne);
2. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają
system edukacji lub osób, u
których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia
nowych umiejętności i
kompetencji;
3. instrumenty i usługi rynku pracy
służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez
pracodawców;
4. instrumenty i usługi rynku pracy
służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej
(uwzględniając mobilność
zawodową na europejskim rynku
pracy za pośrednictwem sieci
EURES);
5. instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób
niepełnosprawnych;
6. instrumenty i usługi rynku pracy
służące rozwojowi
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia.
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10 810 304 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie
www.wup-rzeszow.pl

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.1 Równość
szans mężczyzn i kobiet
we wszystkich
dziedzinach, w tym w
dostępie do zatrudnienia,
rozwoju kariery, godzenia
życia zawodowego i
prywatnego

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

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Wdrożenie narzędzia wspierającego
równość szans płci w procesach
podejmowania
decyzji
ekonomicznych
w
średnich
przedsiębiorstwach.

Szkolenia w zakresie form opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3
skierowane
do
przedstawicieli
podmiotów
tworzących
i
prowadzących instytucje opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 (w
szczególności do przedstawicieli
władz
samorządu
gminnego
i pracowników
jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych
za rozwój form opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3).
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1 490 000 zł

4 415 000 zł

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

W ramach konkursu
zostanie wybrany 1
Wnioskodawca.

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

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

Nabór:
marzec 2016 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze
skierowane do przedstawicieli MMSP
w zakresie:
a)

b)

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

Nabór:
sierpień 2016 r.

zasad realizacji przedsięwzięć
w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego

b)

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 10 %.

www.parp.gov.pl

przygotowania
oferty
do
przedsięwzięcia realizowanego
w
partnerstwie
publicznoprywatnego
oraz
procesu
negocjacji
(działanie
realizowane
w
wiązce
projektowej z PI 11i – działania
skierowane do przedstawicieli
administracji publicznej).

Działania szkoleniowe i/lub doradcze
skierowane do przedstawicieli
MMSP w zakresie:
a)

7 000 000 zł

zasad realizacji przedsięwzięć
w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego;
przygotowania oferty do
przedsięwzięcia realizowanego
w partnerstwie publicznoprywatnego oraz procesu
negocjacji (działanie
realizowane w wiązce
projektowej z PI 11i – działania
skierowane do przedstawicieli
administracji publicznej).
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3 000 000 zł

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 10 %.

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

Nabór:
październik 2016 r.

Realizacja
przez
partnerów
społecznych działań mających na
celu opracowanie analizy potrzeb
rozwojowych
przedsiębiorstw
sektora MMSP (z uwzględnieniem
pracowników
w
niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy), którzy nie
posiadają
planu
lub
strategii
rozwoju, w tym m. in.:
1.
identyfikacja
potencjalnych
odbiorców wsparcia;
2.
opracowanie analizy potrzeb
rozwojowych MMSP;
3.
przygotowanie
propozycji
planów
rozwojowych
określających zakres działań
niezbędnych do zaspokojenia
zidentyfikowanych
potrzeb
rozwojowych oraz monitoring i
doradztwo w zakresie ich
wdrożenia;
4.
analiza faktycznej dostępności
usług rozwojowych dla MMSP
w
ramach
podmiotowych
systemów finansowania i - o
ile dotyczy - podejmowanie
działań interwencyjnych;
5.
upowszechnianie
wśród
interesariuszy
wiedzy
o
zdiagnozowanych potrzebach
lub barierach rozwojowych,
które
wykraczają
poza
bezpośredni zakres wsparcia
w RUR i podejmowanie
działań wdrożeniowych lub
interwencji koniecznych do ich
zaspokojenia (mainstreaming
potrzeb rozwojowych).
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33 533 125 zł

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 10 %.

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

Nabór:
listopad 2016 r.

Opracowanie modelowej procedury
działań IRP w zakresie współpracy
z pracodawcami.

2 000 000 zł

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

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

Nabór:
maj 2016 r.

Rozwijanie,
uzupełnienie
i
aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie za
pomocą nowoczesnych narzędzi
komunikacji.

30 000 000 zł

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

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

Nabór:
kwiecień 2016 r.

Wypracowanie
metodologii
i
wdrożenie
monitorowania
efektywności
zatrudnieniowej
podstawowych form aktywizacji
bezrobotnych w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy od zakończenia
działań urzędu pracy.

5 000 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
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Działanie 2.4
Modernizacja publicznych i
niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do
potrzeb rynku pracy

Nabór:
listopad 2016 r.

Opracowanie modelowych procedur
działań IRP w zakresie realizacji
zadań na rzecz osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy, biorąc pod uwagę
stopień oddalenia od rynku pracy
oraz gotowość do wejścia lub
powrotu na rynek pracy.

1 000 000 zł

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

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

Nabór:
wrzesień 2016 r.

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

3 000 000 zł

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

Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna

Nabór:
wrzesień 2016 r.

Wypracowanie, przetestowanie i
wdrożenie
modelu
systemu
transferów
społecznych
oraz
systemu
podatkowego,
wspierających
aktywność
zawodową
i
ograniczających
ubóstwo.

3 500 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
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Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna

Nabór:
wrzesień 2016 r.

Działania edukacyjne na rzecz
kluczowych pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej
obejmujące specjalizację II stopnia
w zawodzie pracownika socjalnego.

7 500 000 zł

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

Działanie 2.6 Wysoka jakość
polityki na rzecz włączenia
społecznego i zawodowego
osób niepełnosprawnych

Nabór:
marzec 2016 r.

Monitoring
działań
jednostek
administracji
rządowej
i
samorządowej pod kątem realizacji
praw
osób
z
niepełnosprawnościami.

30 000 000 zł

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

Działanie 2.6 Wysoka jakość
polityki na rzecz włączenia
społecznego i zawodowego
osób niepełnosprawnych

Nabór:
grudzień 2016 r.

Dokonanie
przeglądu
systemu
orzekania o niepełnosprawności i
stworzenie rekomendacji dla zmian,
pozwalających
na
precyzyjne
identyfikowanie osób, do których ze
względu na niepełnosprawność
powinny być kierowane instrumenty
wsparcia.

9 000 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
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Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 2.7 Zwiększenie
szans na zatrudnienie osób
szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Nabór:
marzec 2016 r.

Kompleksowe działania na rzecz
poprawy
wykształcenia
i
zatrudnienia członków społeczności
romskiej, a także działania na rzecz
likwidacji barier, które utrudniają
zatrudnianie Romów i integrację ze
społecznością większościową.

20 000 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym

Nabór:
marzec 2016 r.

Szkolenia kadr systemu wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej w
zakresie realizacji ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej.

21 654 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
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Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym

Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej

Nabór:
luty 2016 r.

Nabór:
październik 2016 r.

Wypracowanie, przetestowanie i
wdrożenie wypracowanych (w tym
upowszechnienie)
standardów
usług asystenckich i opiekuńczych
na rzecz osób starszych o różnym
stopniu
niesamodzielności
w
miejscu
zamieszkania
z
uwzględnieniem świadczenia tych
usług przez osoby 50+.
Opracowanie
standardów
kształcenia
w
usługach
asystenckich
i
opiekuńczych
świadczonych na rzecz osób
starszych
o
różnym
stopniu
niesamodzielności w ich miejscu
zamieszkania (w powiązaniu z
wypracowanymi standardami).
Wyposażenie
społecznych
umiejętności
wykorzystania
publicznych.

przedsiębiorstw
wiedzę
i
z
zakresu
prawa zamówień
w

27 600 000 zł

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

4 600 000 zł

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej
http://www.kapitalludz
ki.gov.pl/
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Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej

Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej

Nabór:
marzec 2016 r.

Nabór:
luty 2016 r.

Sieciowanie OWES i koordynacja
współpracy sieci OWES z innymi
sieciami np. Krajową Siecią Usług,
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
Lokalnymi Grup Działania itp. oraz
podnoszenie
kompetencji
kadr
OWES,
w tym
w zakresie
standardów usług OWES i w
zakresie
przygotowania
konsultantów OWES do wspierania
PES w zakresie ubiegania się o
zamówienia publiczne.
Działania rzecznicze i doradztwo na
poziomie
regionalnym
i
ponadregionalnym
w
zakresie
spójności polityk publicznych w
obszarze ekonomii społecznej oraz
współpraca w tym zakresie z ROPS,
m.in. opracowywanie rekomendacji i
wytycznych.

11 000 000 zł

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

7 000 000 zł

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

Działanie 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty

Nabór:
listopad 2016 r.

Szkolenie
i
doradztwo
dla
pracowników
systemu
wspomagania pracy szkoły i
organów
prowadzących
oraz
trenerów z zakresu: kompetencji
kluczowych uczniów niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy
(ICT,
matematycznoprzyrodniczych, języków obcych),
nauczania
eksperymentalnego,
właściwych postaw (kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej)
oraz metod zindywidualizowanego
podejścia do ucznia (w tym narzędzi
oceny jakości pracy szkoły).

21

22 197 000 zł

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

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 5%.

Działanie 2.12 Zwiększenie
wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych

Nabór:
marzec 2016 r.

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

7 800 000 zł

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Działanie 2.14
Rozwój narzędzi dla uczenia
się przez całe życie

Działanie 2.16 Usprawnienie
procesu stanowienia prawa

Działanie 2.16 Usprawnienie
procesu stanowienia prawa

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Nabór:
kwiecień 2016 r.

Przygotowanie szkół do pełnienia
roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i
Edukacji we współpracy z organem
prowadzącym
i
społecznością
lokalną, tj. do prowadzenia działań
na rzecz aktywności edukacyjnej
osób
dorosłych,
w
zakresie
rozwijania potrzebnych na rynku
pracy kompetencji kluczowych, oraz
rozwój metod i narzędzi pracy
nauczycieli tych szkół z osobami
dorosłymi, w szczególności na
terenach wiejskich i w małych
miastach, a także na terenach
defaworyzowanych.
Podnoszenie
kompetencji
eksperckich
przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz
partnerów społecznych w zakresie
niezbędnym
do
prawidłowego
udziału w procesie stanowienia
prawa, w szczególności z zakresu
prawa gospodarczego, ekonomii z
elementami polityki przemysłowej,
prawa
pracy,
ekonomii
przedsiębiorstwa,
analizy
finansowej.
Prowadzenie
przez
partnerów
społecznych działań w zakresie
monitorowania
prawa
gospodarczego i prawa pracy.

22

16 800 000 zł

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
http://efs.men.gov.pl/

15 000 000 zł

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
http://efs.kprm.gov.pl

7 528 860 zł

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
http://efs.kprm.gov.pl

Działanie 2.16 Usprawnienie
procesu stanowienia prawa

Działanie 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości

Działanie 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości

Nabór:
październik 2016 r.

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Nabór:
wrzesień 2016 r.

Prowadzenie przez organizacje
strażnicze działań w zakresie
monitorowania prawa na poziomie
krajowym.

Szkolenia oraz studia podyplomowe
dla sędziów, urzędników i innych
pracowników
zatrudnionych
w
sądach
powszechnych,
prokuratorów, urzędników i innych
pracowników
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury z zakresu prawa
gospodarczego,
mediacji
w
sprawach
gospodarczych,
informatyki
śledczej,
ochrony
konsumenta,
zwalczania
i
zapobiegania
przestępczości
gospodarczej i skarbowej, prawa
dotyczącego
własności
intelektualnej,
prawa
upadłościowego.
Szkolenia oraz studia podyplomowe
dla sędziów, urzędników i innych
pracowników
zatrudnionych
w
sądach
powszechnych,
prokuratorów, urzędników i innych
pracowników
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury z zakresu prawa
gospodarczego,
mediacji
w
sprawach
gospodarczych,
informatyki
śledczej,
ochrony
konsumenta,
zwalczania
i
zapobiegania
przestępczości
gospodarczej i skarbowej, prawa
dotyczącego
własności
intelektualnej,
prawa
upadłościowego.
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5 228 375 zł

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
http://efs.kprm.gov.pl

1 008 000 zł

Ministerstwo
Sprawiedliwości
https://www.ms.gov.pl
/

9 250 000 zł

Ministerstwo
Sprawiedliwości
https://www.ms.gov.pl
/

Działanie 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości

Działanie 2.19 Usprawnienie
procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania
przestrzennego

Nabór:
marzec 2016 r.

Nabór:
lipiec 2016 r.

Szkolenia dla sędziów, urzędników i
innych pracowników zatrudnionych
w
sądach
powszechnych,
prokuratorów, urzędników i innych
pracowników
powszechnych
jednostek
organizacyjnych
prokuratury
oraz
Ministerstwa
Sprawiedliwości
wspierające
wdrażanie
modeli
zarządzania
zasobami
ludzkimi,
finansami,
informacją
i
komunikacją,
świadczenie usług informatycznych,
a także kontroli zarządczej oraz
obsługi interesanta.
Podnoszenie
kompetencji
pracowników organów administracji
architektoniczno-budowlanej
i
nadzoru budowlanego w zakresie
aktualnych
przepisów
prawa
budowlanego,
wyrobów
budowlanych
oraz
obsługi
nowoutworzonych
lub
zmodernizowanych
rejestrów
elektronicznych.
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6 000 000 zł

Ministerstwo
Sprawiedliwości
https://www.ms.gov.pl
/

Ministerstwo Rozwoju
4 329 900 zł
W tym:

na szkolenia z
zakresu prawa
budowlanego –
4 138 650 zł

na szkolenia z
zakresu wyrobów
budowlanych –
191 250 zł

https://www.power.go
v.pl

Działanie 2.19 Usprawnienie
procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania
przestrzennego

Nabór:
grudzień 2016 r.

Podnoszenie
kompetencji
kadr
planowania
przestrzennego
w
zakresie:


technik zapisu miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
i
prognozowania
realnego
zapotrzebowania na tereny i
formy jego zagospodarowania;



analizy,
przetwarzania
i
prezentacji
danych
przestrzennych.

Ministerstwo Rozwoju
8 712 000 z ł
https://www.power.go
v.pl

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym

Nabór:
marzec 2016 r.

Podnoszenie
kompetencji
osób
uczestniczących w edukacji na
poziomie
wyższym,
w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju
kraju, określanych w oparciu o analizy
i prognozy potwierdzające potrzebę
rozwijania określonych kompetencji w
konkretnych obszarach oraz w oparciu
o zapotrzebowanie zgłaszane przez
pracodawców/organizacje
pracodawców,
realizowane
(z
wyłączeniem staży) np. poprzez:
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia
warsztatowe kształcące
kompetencje,
b) dodatkowe zajęcia realizowane
wspólnie z pracodawcami,
c) dodatkowe zadania praktyczne dla
studentów realizowane w formie
projektowej, w tym w ramach
zespołów projektowych,
d) wizyty studyjne u pracodawców.
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250 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym

Nabór:
luty 2016 r.

Realizacja programów kształcenia o
profilu
ogólnoakademickim
albo
praktycznym,
dostosowanych,
w
oparciu o analizy i prognozy,
do
potrzeb gospodarki, rynku pracy i
społeczeństwa,
zawierających
w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych
kierunków studiów odpowiadających
na aktualne potrzeby społecznogospodarcze,
b) dostosowanie i realizację
programów kształcenia do potrzeb
społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców
w przygotowanie programów
kształcenia i ich realizację.

200 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

http://www.ncbir.pl

2

Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym

Nabór:
czerwiec 2016 r.

Rozwój oferty uczelni w zakresie
realizacji trzeciej misji, jako forum
aktywności społecznej np. poprzez
programy
realizowane
przy
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi, przyczyniające się do
rozwoju kompetencji kluczowych,
odpowiadających potrzebom rynku
pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Brak danych

Rozwój oferty uczelni w zakresie
realizacji trzeciej misji, jako forum
aktywności społecznej np. poprzez
programy
realizowane
przy
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi, przyczyniające się do
rozwoju kompetencji kluczowych,
odpowiadających potrzebom rynku
pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Brak danych

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

http://www.ncbir.pl

3

Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym

Nabór:
wrzesień 2016 r.

2

Kwota zostanie uzupełniona po zatwierdzeniu konkursów przez KM PO WER.

3

Kwota zostanie uzupełniona po zatwierdzeniu konkursów przez KM PO WER.

26

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 3.2 Studia
doktoranckie

Działanie 3.3
Umiędzynarodowienie
polskiego szkolnictwa
wyższego

Nabór:
grudzień 2016 r.

Nabór:
wrzesień 2016 r.

Tworzenie i realizacja wysokiej
jakości:
1) interdyscyplinarnych programów
doktoranckich
o
zasięgu
krajowym lub międzynarodowym;
2) międzynarodowych
programów
studiów doktoranckich, przez
podstawowe
jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z
innymi jednostkami naukowymi;
3) programów studiów doktoranckich,
kluczowych dla gospodarki i
społeczeństwa,
wspierających
innowacyjność
kraju
i
zapewniających
możliwość
transferu/komercjalizacji rezultatów
studiów doktoranckich.
1. Realizacja programów kształcenia w
językach
obcych,
skierowanych
zarówno do studentów z Polski, jak i do
cudzoziemców studiujących w Polsce.
2.
Realizacja
międzynarodowych
programów
studiów
oraz
międzynarodowych
szkół
letnich
umożliwiających studiowanie w Polsce
cudzoziemcom oraz studiowanie w
międzynarodowym środowisku przez
osoby z Polski, uczestniczące w
edukacji na poziomie wyższym.
3. Włączenie wykładowców z zagranicy
posiadających osiągnięcia w pracy
naukowej, zawodowej lub artystycznej,
w prowadzenie programów kształcenia
w polskich uczelniach.

27

155 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

http://www.ncbir.pl

145 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 3.4 Zarządzanie
w instytucjach szkolnictwa
wyższego

Działania podnoszące kompetencje
dydaktyczne kadr uczelni w zakresie
innowacyjnych
umiejętności
dydaktycznych,
umiejętności
informatycznych, w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i
ich
wykorzystania
w
procesie
kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j.
obcym, zarządzania informacją.

Nabór:
sierpień 2016 r.

132 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

http://www.ncbir.pl

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje
społeczne

Makro-innowacje – opracowanie (o ile
będzie to konieczne), przetestowanie,
upowszechnienie i włączenie do
polityki i praktyki nowych rozwiązań w
zakresie następujących tematów:

Nabór:
marzec 2016 r.

1.
przerwanie
procesu
dziedziczonego
ubóstwa
na
obszarach zdegradowanych;
2.
środowiskowy
system
zabezpieczenia opieki w planowaniu
przyszłości
osób
dorosłych
z
niepełnosprawnością intelektualną;
1.

3.
empowerment
(upodmiotowienie)
w
obszarze
zintegrowanych usług aktywizacji
zawodowej i społecznej oraz usług
opiekuńczych i asystenckich.
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120 000 000 zł
(Planowana alokacja na
jeden temat wynosi
40 000 000 zł)

Ministerstwo
Rozwoju
https://www.power.g
ov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 4.1 Innowacje
społeczne

Nabór:
maj 2016 r.

Makro-innowacje – opracowanie (o ile
będzie to konieczne), przetestowanie,
upowszechnienie i włączenie do
polityki i praktyki nowych rozwiązań w
zakresie następujących tematów:
1.
innowacje
edukacyjne
zwiększenie dostosowania edukacji
do
potrzeb
rynku
pracy
z
uwzględnieniem
oczekiwań
społeczności szkolnej,

120 000 000 zł
(Planowana alokacja na
jeden temat wynosi
40 000 000 zł)

Ministerstwo
Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

https://www.power.g
ov.pl/

2. nowe formy dostępu do profilaktyki
i usług zdrowotnych dla dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym na
terenach o ograniczonym dostępie do
usług,
3. innowacje demokratyczne w
zarządzaniu i wzmacnianiu wspólnot
samorządowych.
Działanie 4.1 Innowacje
społeczne

Nabór:
październik 2016 r.

Makro-innowacje - opracowanie (o ile
będzie to konieczne), przetestowanie,
upowszechnienie i włączenie do
polityki i praktyki nowych rozwiązań w
zakresie tematu:

40 000 000 zł

Ministerstwo
Rozwoju

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

https://www.power.g
ov.pl/

1.
Deinstytucjonalizacja
usług
świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami
i
chorobami
psychicznymi.
Działanie 4.2 Programy
mobilności ponadnarodowej

Nabór:
listopad 2016 r.

Programy
mobilności
ponadnarodowej ukierunkowane na
aktywizację zawodową osób młodych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
z
możliwym
wykorzystaniem
konkursu
skoordynowanego na poziomie UE.
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56 557 800 zł

Ministerstwo
Rozwoju
https://www.power.g
ov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Nabór:
marzec 2016 r.

Nabór:
lipiec 2016 r.

Nabór:
grudzień 2016 r.

Rozszerzenie
standardowych
projektów (realizowanych również w
ramach regionalnych programów
operacyjnych)
o
komponent
ponadnarodowy.

Rozszerzenie
standardowych
projektów (realizowanych również w
ramach regionalnych programów
operacyjnych)
o
komponent
ponadnarodowy.
Projekty
z
komponentem
ponadnarodowym realizowane poza
Common Framework.

20 000 000 zł

Centrum Projektów
Europejskich
https://www.cpe.gov
.pl/

20 000 000 zł

Centrum Projektów
Europejskich
https://www.cpe.gov
.pl/

20 876 120 zł

Centrum Projektów
Europejskich
https://www.cpe.gov
.pl/

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.1
Programy profilaktyczne

Nabór:
luty 2016 r.

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.
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15 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
www.zdrowie.gov.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

Działanie 5.1
Programy profilaktyczne

Działanie 5.1
Programy profilaktyczne

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

Nabór:
listopad 2016 r.

Nabór
wrzesień 2016 r.

Nabór:
marzec 2016 r.

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.
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.
Działania na rzecz rozwoju dialogu
społecznego oraz idei społecznej
odpowiedzialności instytucji systemu
ochrony zdrowia, poprzez m. in.
wsparcie
współpracy
administracji
systemu
ochrony
zdrowia
z
organizacjami pacjenckimi.
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15 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
www.zdrowie.gov.pl

15 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
www.zdrowie.gov.pl

5 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
www.zdrowie.gov.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

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

Działanie 5.4 Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych

Działanie 5.4 Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych

Nabór:
maj 2016 r.

Nabór:
wrzesień 2016 r.

Nabór:
maj 2016 r.

Szkolenia
pracowników
administracyjnych i zarządzających
podmiotami leczniczymi, jak również
przedstawicieli płatnika i podmiotów
tworzących
służące
poprawie
efektywności funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem
rozwoju zdolności
analitycznych i audytu wewnętrznego w
jednostkach systemu ochrony zdrowia.
Doskonalenie zawodowe pracowników
innych zawodów istotnych z punktu
widzenia
funkcjonowania
systemu
ochrony zdrowia w obszarach istotnych
dla
zaspokojenia
potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych.

Kształcenie
podyplomowe
lekarzy
realizowane w innych formach niż
specjalizacje w obszarach istotnych z
punktu
widzenia
potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
lekarzy zatrudnionych (bez względu na
formę zatrudnienia) w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej.
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25 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

www.zdrowie.gov.pl

10 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.

www.zdrowie.gov.pl
W tym działaniu
przewiduje się także
projekty realizowane
w trybie
pozakonkursowym

40 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
www.zdrowie.gov.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta w
wysokości min. 3%.
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