Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy
PI 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących
pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników

7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
52 377 355 €
7.1.1 (ZIT)

7.1.2 (RIT)

2 837 703 €

1 401 651 €

Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy
i pozostających bez
zatrudnienia
7.1.3
(konkurs
z wył. PSZ)

7.1.4
pozakonkurso
we EURES

47 479 251 €

658 750 €

PI 8iii praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.

7.3
7.2
Poprawa
zdolności do
zatrudnienia
osób
poszukujących
pracy
i pozostających
bez zatrudnienia
- projekty
pozakonkursowe
(dla publicznych
służb
zatrudnienia)

Wsparcie dla osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej

7.5

Wsparcie osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
28 688 800 €
działalności
gospodarczej
poprzez
7.3.1 (ZIT) 7.3.2 (RIT)
instrumenty
2 098 499 €
5 638 961 €
finansowe
Promocja
samozatrudnienia

6 172 200 €

PI 8v przystosowanie
pracowników,
przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do
zmian

7.4
Wspomaganie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie (działania
z zakresu
outplacementu)
20 563 912 €

7.4.1 (ZIT)
3 092 495 €

Outplacement

116 597 188 €
7.3.3 (Konkurs)

7.4.2 (Konkurs)

20 951 340 €

17 471 417 €

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Typy projektów

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

• Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej;
• Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób,
u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
• Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia
zawodowego
wymaganego
przez
pracodawców jak i przedsiębiorców;
• Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem
usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i pracodawców.*

• Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem
usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i pracodawców

•.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Grupy docelowe
1. Osoby powyżej 29 roku życia:
a) bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni)
lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
b) osoby nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.
2. Pracodawcy i przedsiębiorcy.

•.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. agencje zatrudnienia;
2. instytucje szkoleniowe;
3. instytucje dialogu społecznego;
4. instytucje partnerstwa lokalnego;
5. Lokalne Grupy Działania;
6. Samorząd Województwa Śląskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
(Poddziałanie 7.1.4).

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia –
projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Typy projektów
Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Grupy docelowe
1.

2.

Osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni
aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn.
zm.) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
a. osoby powyżej 50 roku życia;
b. kobiety;
c. osoby niepełnosprawne;
d. osoby długotrwale bezrobotne;
e. osoby o niskich kwalifikacjach.
Pracodawcy i przedsiębiorcy.

Typ beneficjentów
Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Typy projektów
7.3.1
7.3.2
7.3.3

• Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności.

Grupy docelowe
Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne,
nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
1. osoby powyżej 50 roku życia;
2. kobiety;
3. osoby niepełnosprawne;
4. osoby długotrwale bezrobotne;
5. osoby o niskich kwalifikacjach.

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
Typy projektów

7.4.1

7.4.2

• Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych
zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:
• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
• poradnictwo psychologiczne;
• pośrednictwo pracy;
• szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
• staże, praktyki zawodowe;
• subsydiowanie zatrudnienia;
• bon na zasiedlenie;
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany,
w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji
procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Grupy docelowe
1. Pracownicy:
a. przedsiębiorstw sektora MŚP;
b. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
c. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
d. przedsiębiorstw znajdujących się
w sytuacji kryzysowej;
2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

Typy projektów
1. Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

Grupy docelowe
Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Typ beneficjentów
1. Banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;
2. Banki spółdzielcze;
3. Podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele
statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
przez udzielanie pożyczek;
4. Konsorcja powyższych podmiotów.

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
PI 8iv równość mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie
życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za
taką samą pracę.

PI 8v przystosowanie
pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian

PI 8vi aktywne i zdrowe
starzenie się.

8.1 Wspieranie rozwoju warunków
do godzenia życia zawodowego
i prywatnego 44 372 032 €

8.2 Wzmacnianie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników
95 928 141 €

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki,
diagnostyki i rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie
w zatrudnieniu i powrót do pracy
47 458 483 €

8.1.1 (ZIT) 5 807 941 €

8.2.1 (ZIT) 1 831 070 €
8.3.1 (ZIT) 1 294 531 €

8.1.2 (RIT) 424 950 €

8.2.2 (RIT) 402 600 €
8.3.2 (Konkurs)
46 163 952 €

8.1.3 (Konkurs) 38 139 141 €
Zapewnienie dostępu
do usług opiekuńczych
nad dziećmi do 3 lat

8.2.3 (Konkurs) 93 694 471 €
Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich
pracowników w zakresie
rozwoju przedsiębiorstwa

Realizowanie aktywizacji
zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków
do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Typy projektów

8.1.1

8.1.2

8.1.3

• Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych),
klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
• Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc opieki w podmiotach
opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
• Wsparcie dla tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi
w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad
dziećmi do lat 3 obejmujące:
• sprawowanie opieki przez nianię,
• sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
• Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez
pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę
w dostępie do rynku pracy.

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

Grupy docelowe
1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci
do lat 3;
2. Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
3. Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, nianie (wg. Ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 );
2. Pracodawcy;
3. Organizacje pracodawców.

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników
Typy projektów

8.2.1
8.2.2

8.2.3

• Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych
z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia
kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych,
prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego,
audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz
ochrony własności przemysłowej);
• Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami
pracodawców.

Główne grupy beneficjentów
1. Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP;
2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Typy projektów

8.3.1

8.3.2

• Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot.
rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie
zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;
• Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
• Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących
istotnym problemem zdrowotnym regionu;
• Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
• Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących
w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji
do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności
i stan zdrowia.

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

Grupy docelowe
Osoby w wieku aktywności zawodowej

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Pracodawcy;
2. Organizacje pozarządowe;
3. Podmioty ekonomii społecznej;
4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
5. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
6. Instytuty Badawcze;
7. Instytucje naukowe;
8. Podmioty lecznicze, inne niż wymienione wskazane w ustawie o działalności
leczniczej.

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
PI 9i Aktywne włączenie w tym
z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie

PI 9iv Ułatwianie dostępu do
niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

9.1 Aktywna integracja
139 654 258 €

9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne
88 811 405 €

9.1.1 (ZIT) 21 544 915 €

9.2.1 (ZIT) 19 240 457 €

9.1.2 (RIT) 6 540 930 €

9.2.2 (RIT) 7 176 630 €

9.1.4 (LSR) 5 000 000 €

9.2.3 (OSI) 18 000 000 €

Wzmacnianie potencjału społecznozawodowego społeczności lokalnych

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

9.1.3 (OSI) 11 250 000 €

9.2.4 – Rozwój usług społecznych – wsparcie
działań wynikających z LSR obejmujących
obszary wiejskie i rybackie
6 000 000 €

9.1.5 (konkurs) 16 425 154 €

9.2.5 – Rozwój usług społecznych (konkurs)
10 574 027 €

9.1.6 (tryb pozakonkursowy)
78 893 259 €

9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych (konkurs)
24 420 291 €

Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym

9.2.7 – Rozwój usług adopcyjnych (tryb
pozakonkursowy) 3 400 000 €

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych
oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwiania dostępu do
zatrudnienia

9.3 Rozwój ekonomii społecznej
w regionie 32 527 715 €
9.3.1 – Wsparcie sektora
ekonomii społecznej
(konkurs)
31 456 715 €

9.3.2 – Koordynacja
sektora ekonomii
społecznej
(tryb pozakonkursowy)
1 071 000 €

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja

Typy projektów
9.1.1
9.1.2
9.1.4

9.1.3
9.1.5
9.1.6

• Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego
i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające
specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności
• Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez
wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w CIS, KIS, ZAZ,
WTZ.
• Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
• Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób
usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych
i socjoterapii.
• Działania na rzecz osób, grup i rodzin wspierające proces integracji
społeczno – zawodowej inne niż wymienione powyżej.
• Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i
zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę
terytorium i zamieszkujących je społeczności. (wyłącznie w 9.1.3)

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Grupy docelowe
1. Społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym
do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne,
które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały
sprofilowane jako oddalone od rynku pracy;
3. Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym
do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach
programu.

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Jednostki samorządu terytorialnego;
2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Jednostki zatrudnienia socjalnego;
5. Podmioty i placówki prowadzące wsparcie na rzecz trudnej młodzieży;
6. Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym organizacje pozarządowe;
7. Lokalne Grupy Działania/Rybackie Lokalne Grupy Działania;
8. Podmioty ekonomii społecznej.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Typy projektów

9.2.1
9.2.2

9.2.3

• Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie
dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych
i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
• Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
• Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych;
• Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

• Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny;
• Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie
dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych
i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
• Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
• Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych;
• Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne
Typy projektów
9.2.4
9.2.5

9.2.6

9.2.7

• Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny;
• Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie
dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych
i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
• Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
• Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych.
• Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez
zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie:
• kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem
• wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci
• diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających
zagrożenie ubóstwem w przyszłości
• opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
• Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

• Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:
• wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie
adopcji;
• koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim
służące podniesieniu jakości świadczonych usług;
• promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Grupy docelowe
1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenie;
2. Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny
wspierające lub zastępcze;
3. Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne
wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych
na rzecz bezpośrednich odbiorców;
4. Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących
standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców;
5. Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki
i programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie chorób rozwojowych
i cywilizacyjnych.

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Jednostki samorządu terytorialnego;
2. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Jednostki zatrudnienia socjalnego;
5. Podmioty prowadzące wsparcie dzienne na rzecz dzieci i młodzieży;
6. Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym organizacje pozarządowe;
7. Podmioty lecznicze, wymienione w ustawie o działalności leczniczej;
8. Lokalne Grupy Działania/Rybackie Lokalne Grupy Działania;
9. Podmioty ekonomii społecznej.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Typy projektów

9.3.1

• Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na
rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii
społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze
przedsiębiorczości społecznej;
• Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji
na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących
przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy;
• Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych na poziomie lokalnym,
w szczególności w zakresie wsparcia dla budowy i funkcjonowania partnerstw
publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia
lokalnych kooperatyw oraz usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji
obywatelskich oraz partycypacji społecznej.
• Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych
długookresowych źródeł finansowania PES, inicjatyw rozwijających
przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających
ekonomię społeczną.

9.3.2

• Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Grupy docelowe
1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie
doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
2. Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES i ich pracownicy;
3. Podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym
organizacje pozarządowe;
4. Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
5. Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.

•.

Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
(OWES);
2. Podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym
organizacje pozarządowe;
3. Podmioty ekonomii społecznej.
Samorząd Województwa Śląskiego (Poddziałanie 9.3.2).

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
PI 10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia.

11.1 Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego
80 031 554 €
11.1.1 (ZIT) 8 109 392 €

PI 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów
uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy –
Kształcenie zawodowe
uczniów
53 493 650 €

11.2.1 (ZIT)
25 941 662 €

11.1.2 (RIT) 4 679 374 €
11.1.3 (konkurs) 20 522 904 €
Wzrost upowszechnienia wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej

11.2.2 (RIT)
11 539 606 €
11.2.3 (konkurs)
16 012 382 €

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego (konkurs) 40 219 884 €
11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i
młodzieży - program stypendialny (tryb
pozakonkursowy) 6 500 000 €

11.3
Dostosowanie oferty
kształcenia
zawodowego do
potrzeb lokalnego
rynku pracy –
kształcenie zawodowe
osób dorosłych
31 184 471 €

PI 10iii- wyrównanie dostępu do
uczenia się przez całe życie o
charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych,
poszerzenie wiedzy, podnoszenie
umiejętności i kompetencji siły
roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w
tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych
kompetencji

11.4 Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób dorosłych
30 184 471 €

11.4.1 (ZIT) 4 638 759 €
11.4.2 (RIT) 1 700 425 €
11.4.3 (konkurs)
23 845 287 €
Kształcenie ustawiczne

Wsparcie szkolnictwa
zawodowego

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego

Typy projektów
11.1.1
11.1.2
11.1.3

• Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz
podnoszące jakość edukacji.

11.1.4

• Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych;
• Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego
na metodzie eksperymentu;
• Realizacja kompleksowych programów wspomagających
w proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania ucznia młodszego;
• Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli.

11.1.5

• Wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków
obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Grupy docelowe
1. Dzieci w wieku przedszkolnym;
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne;
3. Uczniowie oraz dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego;
4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym;
5. Nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
oraz innych formach wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
(jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie);
6. Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;
7. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
8. Inne formy wychowania przedszkolnego;
9. Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne
i zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
10. Partnerzy społeczno – gospodarczy.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;
2. Podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego;

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
4. Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne
i zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
5. Organy prowadzące szkoły lub przedszkola objętych katalogiem beneficjentów;
6. Szkoły wyższe;
7. Przedsiębiorcy;
8. Organizacje pozarządowe.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Typy projektów

11.2.1
11.2.2
11.2.3

• Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy
z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami,
poprzez:
• doskonalenie
umiejętności
i
kompetencji
zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu;
• podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie
kwalifikacji
zawodowych
przez
uczniów
i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
• rozwój współpracy szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich
otoczeniem społeczno-gospodarczym;
• rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;
• Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole
i placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu,
odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Grupy docelowe
1. Uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
2. Młodociani pracownicy;
3. Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
4. Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy;
5. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia;
6. Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki
zawodu;
7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami;
8. Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni;
9. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym;

10. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe;
11. Partnerzy społeczno – gospodarczy.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
2. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
3. Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;
4. Pracodawcy;
5. Samorząd województwa;
6. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu
beneficjentów, jako współpraca dla uczniów).

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs

Typy projektów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji
lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
Kursy umiejętności zawodowych;
Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych;
Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób
pozaformalny i nieformalny;
Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;
Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe
we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności
nauczycieli zawodu.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Grupy docelowe
1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego
(podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)
lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;
2. Młodociani pracownicy;

3. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne;
4. Partnerzy społeczno – gospodarczy;
5. Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki
zawodu;
6. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Placówki kształcenia praktycznego;
4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
5. Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;
6. Pracodawcy.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Typy projektów

11.4.1
11.4.2

11.4.3

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych,
które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności i kompetencji w obszarze
umiejętności ICT i znajomości języków obcych;

•.

Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Grupy docelowe
1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym
m.in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;
2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Partnerzy społeczno – gospodarczy;

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego

Typy projektów
11.4.1
11.4.2
11.4.3

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości
języków obcych.

Główne grupy beneficjentów
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym
m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;
2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Partnerzy społeczno-gospodarczy.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ beneficjentów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. (nie
Dąbrowskiego
23, 40-037
Katowice
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych
dotyczy osób
prowadzących
www.efs.slaskie.pl
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

