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Koncentracja tematyczna - EFS 
 

 8.5 

• dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych 
zawodowo…; 

8.9 

• przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
do zmian; 

 9.4 

• aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; 

9.7 

• ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

10.1 

• ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki 
szkolnej… 

61,6% środków 
pochodzących  
z EFS zostanie 
przeznaczonych 
na 5 priorytetów 
inwestycyjnych 



Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
Priorytet inwestycyjny 8.5 

Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

Konkurs* OSI Tryb pozakonkursowy 

1. Realizacja kompleksowych programów aktywizacji zawodowej  
i działao na rzecz zatrudnienia;  

Działanie 
7.1 

2. Wsparcie pracodawców planujących stworzenie dodatkowych 
miejsc pracy; 

3. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla 
poszukujących pracy i pracodawców; 



Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd  
prowadzenie działalności gospodarczej 

Priorytet inwestycyjny 8.7 

Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

Konkurs* OSI Tryb pozakonkursowy 

1. Promocja samozatrudnienia / wsparcie przedsiębiorczości, w tym  
w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

Działanie 
7.2 

2. Wsparcie firm w początkowym okresie działalności; 

3. Utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji Operatora)  
Funduszem pożyczkowym / Funduszem poręczeniowym  



Działanie 8.1 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców i ich pracowników 

Priorytet inwestycyjny 8.9  

Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 
rozwoju przedsiębiorstwa ; 

Działanie 
8.1 

2. Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  
w regionie (w tym działania typu outplacement) ; 



Działanie 8.2 Wzrost transferu wiedzy w regionie 
Priorytet inwestycyjny 8.9 

 

Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

1. wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, 
przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami; 

Działanie 
8.2 

2. Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP w sieciach współpracy 
i klastrach w ramach specjalizacji regionalnych; 

3. Wsparcie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami w obszarze 
komercjalizacji; 

4. Monitorowanie działao na rzecz specjalizacji regionalnych w tym 
inteligentnych; 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 8.3 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia  
życia zawodowego i prywatnego 

Priorytet inwestycyjny 8.8 

 

Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

1. Działania bezpośrednio ukierunkowane na zapewnienie dostępu do 
usług opiekuoczych nad dziedmi do lat 3 oraz wdrażanie  
i upowszechnianie rozwiązao służących godzeniu życia zawodowego 
i rodzinnego; 

Działanie 
8.3 2. Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców 

do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku 
pracy z perspektywy płci; 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; 

Priorytet inwestycyjny 8.10 

 

Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

Konkurs 

 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 
 właściwej opieki zdrowotnej: 

• wsparcie zmiany kwalifikacji osób długotrwale pracujących  
w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie; 

• opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy; 

• opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej, 
ułatwiających powroty do pracy;  

• opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. 
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu 
oraz realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w 
kierunku wczesnego wykrywania nowotworów; 

Działanie 
8.4 

Tryb pozakonkursowy 



Działanie 9.1  Aktywna integracja 
Priorytet inwestycyjny 9.4 

 

Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

1. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych; 

Działanie 
9.1 2. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 
Priorytet inwestycyjny 9.7 

 

Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Wsparcie organizacji usług na poziomie lokalnym skierowanych do grup 
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 
zidentyfikowanymi potrzebami społeczności; 

Działanie 
9.2 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 9.3  Rozwój ekonomii społecznej w regionie 
Priorytet inwestycyjny 9.8 

 

Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

1. Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na 
rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej; 

Działanie 
9.3 2. Koordynacja i realizacja działao na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie; 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd 
Priorytet inwestycyjny 9.9 

 

Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Konkurs 

Realizacja zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii z 
uwzględnieniem potrzeb i potencjału społeczności lokalnych, 
obejmujących m.in.:  
• wsparcie dostępności do podstawowych dóbr i usług warunkujących 
 możliwości rozwojowe obszarów objętych LSR;  
• działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja wewnętrznego 
 potencjału gospodarczego;  
• zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych 
 lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących 
 obszary peryferyjne; 

Działanie 
9.4 



Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 
Priorytet inwestycyjny 10.1 

 

Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO  

1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej; 

Działanie 
11.1 

2. Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie ogólne; 

Konkurs OSI Tryb pozakonkursowy 



Działanie 11.2  Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego  
do potrzeb lokalnego rynku pracy 

Priorytet inwestycyjny 10.3 BIS 

 

Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO  

1. Programy wsparcia szkół i/lub placówek oświatowych prowadzących 
kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu; 

Działanie 
11.2 

2. Kształtowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego  

Konkurs Tryb pozakonkursowy 



Działanie 11.3  Efektywny rozwój dzieci i młodzieży 
Priorytet inwestycyjny 10.3 

 

Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO  

Wsparcie młodzieży zdolnej w kluczowych obszarach edukacyjnych:  
•stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

•realizacja dodatkowych zajęd dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie, w szczególności w obszarach nauk ścisłych, 
przyrodniczych, technicznych, a także myślenia projektowego, zajęd z 
kreatywności i zajęd ze współpracy w grupie, wizyty studyjne dla uczniów.  

•wsparcie sieci współpracy uczelni ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz 
zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli, przy czym sieci te 
ukierunkowane na pracę z uczniem zdolnym. 

 
Zajęcia realizowane będą przez kadrę akademicką lub przez nauczycieli, w 
szczególności z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania oraz TIK. 

Działanie 
11.3 

Tryb pozakonkursowy 



Działanie 11.4  Uczenie się przez całe życie  
dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu  

Priorytet inwestycyjny 10.3 

 

Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO  

Kształcenie ustawiczne: 
•kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych; 

•programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności / 
wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny; 

•programy wsparcia szkół dla dorosłych, placówek kształcenia 
ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków 
dokształcania i doskonalenia zawodowego;  

•usługi doradcze/brokering edukacyjny dla osób dorosłych; 

Działanie 
11.4 

Konkurs Tryb pozakonkursowy 



Sied Regionalnych Punktów Informacyjnych  
o Funduszach Europejskich w województwie śląskim: 

 

Główny Punkt Informacyjny – UMWS 
ul. Dąbrowskiego 23 Katowice 
punktinformacyjny@slaskie.pl 

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 

 
Zostaną ponadto wybrane 4 lokalne punkty informacyjne: 

Bielsko-Biała / Częstochowa / Rybnik / Sosnowiec 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


