
 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 

 

OŚ PROIRYTETOWA I 
Osoby młode na rynku pracy 

 

Priorytet inwestycyjny 8.6 

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 

szkolą, w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 

marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

 

  

Cele szczegółowe: 

− Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy  

− Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów 

zwrotnych.  

 

W ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy  

− Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, 

personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału 

uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania.  

− Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają 

młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in.:  

o staże,  

o szkolenia,  

o przygotowanie zawodowe,  

o dofinansowanie studiów podyplomowych,  

o dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,  

o pożyczka szkoleniowa,  

o stypendium na kontynuowanie nauki,  

o bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.  

− Działania niestandardowe, stanowiące wsparcie suplementarne dla procesu aktywizacji zawodowej, w tym 

np. granty na zagospodarowanie w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.  

− Wsparcie partnerstw i realizacji przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.  

 

W ramach celu 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy  

− Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

 



 

 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Bank Gospodarstwa Krajowego,  

− Powiatowe Urzędy Pracy,  

− Ochotnicze Hufce Pracy,  

− partnerzy społeczno-gospodarczy,  

− organizacje pozarządowe,  

− niepubliczne agencje zatrudnienia.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań będą:  

− osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub 

szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z YEI);  

− osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI); 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA II  
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

 

 

Priorytet inwestycyjny 8.8 

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 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy. 

 

W ramach celu Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy 

− Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę 

o tej samej wartości (we współpracy z partnerami społeczno – gospodarczymi,  

− Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na poziomie legislacyjnym, w tym 

przygotowywanie projektów zmian aktów prawnych), 

− Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania 

szans płci w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia (np. programy wspierające przy wyborze ścieżki 

kariery zawodowej, programy promujące równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych) 

(we współpracy z partnerami społeczno - gospodarczymi), 

− Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci, 

− Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3 w tym 

poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na 

dziećmi do lat 3. 

 



 

 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,  

− organizacje pozarządowe. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 8.8 

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw,  

− Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany 

gospodarcze.  

 

W ramach celu 1. Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw: 

− Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści 

z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz 

zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie: 

o we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz administracją publiczną 

na szczeblu krajowym i regionalnym;  

o przy wykorzystaniu narzędzi budowania relacji i kontaktów oraz kanałów komunikacji 

pośredniej z przedstawicielami grupy docelowej, pozwalających na skuteczne dotarcie 

do przedsiębiorców;  

o poprzez opracowanie, przetestowanie (pilotaże) oraz udostepnienie rozwiązań możliwych 

do samodzielnego stosowania przez przedsiębiorców, odpowiadających 

na zidentyfikowane deficyty w zakresie zarządzania rozwojem (w tym zarządzania 

strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi), np. w zakresie opracowania strategii 

rozwoju, planowania i zarządzania uczeniem się w miejscu pracy. 

− Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności 

gospodarczej (od jednoosobowej działalności gospodarczej do przedsiębiorcy - pracodawcy). 

− Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, 

badawcze i informacyjne. 

− Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej oraz 

przygotowanie narzędzi diagnostycznych (w tym do autodiagnozy) badania poziomu wykorzystania 

nowoczesnych technologii w działalności MMŚP oraz poziomu kompetencji cyfrowych ich pracowników. 

− Wypracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych wspierających rozwój przedsiębiorstw 

w branżach i sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacja działań 

mających na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej (platforma szkoleń e-learning. 



 

 

 

− Koordynacja wsparcia rozwojowego udzielanego na rzecz przedsiębiorstw i pracowników na poziomie 

regionalnym, 

− Opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego w zakresie organizacji pracy, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zarządzania zmianą gospodarczą oraz zarządzania 

strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

 

W ramach celu 2 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania 

przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze  

− Prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów mikro- 

i makroekonomicznych, zachodzących na poziomie określonych branż gospodarczych, sektorów i obszarów 

geograficznych (wczesne ostrzeganie), 

− Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają 

negatywne skutki zmiany gospodarczej (szybkie reagowanie), 

− Realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności sektora MMŚP, w zakresie 

korzyści i sposobów przewidywania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia 

do zagadnienia porażki biznesowej, 

− Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową. 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

− minister właściwy ds. gospodarki,  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− partnerzy społeczno-gospodarczy.  

  

Potencjalnymi grupami docelowymi działań będą:  

− przedsiębiorstwa i ich pracownicy,  

− instytucje otoczenia biznesu,  

− partnerzy społeczno-gospodarczy.  

 

 

 

Priorytet inwestycyjny 8.10 

Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na 

zasoby pracy. 

 



 

 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

− 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, 

− Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, 

− Upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się, 

− Stworzenie i rozbudowanie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 

50+, 

− Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy, 

− Prowadzenie badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych oraz ich upowszechnianie.  

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. zdrowia,  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− Narodowy Fundusz Zdrowia,  

− podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale 

kliniczne, instytuty badawcze),  

− jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,  

− publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 

50+  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów profilaktycznych,  

− pracodawcy i ich pracownicy,  

− podmioty włączone w sieć współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,  

− osoby objęte programami profilaktycznymi. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 8.11 

Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zdrowia, oraz lepsze 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej 

mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych 

zainteresowanych podmiotów 

 

Cele szczegółowe: 

− Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie do systemowych zmian w polityce rynku 

pracy,  

− Zwiększenie jakości kształtowania polityki państwa w obszarze rynku pracy.  

 

 



 

 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

W ramach celu 1. Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie do systemowych zmian 

w polityce rynku pracy  

− Opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług,  

− świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy, 

− Opracowywanie, testowanie i wdrożenie standardów i modeli w zakresie modernizacji struktur 

organizacyjnych instytucji rynku pracy oraz instytucji, którym zlecane są usługi aktywizacyjne, 

− Stworzenie systemu oceny i monitorowania efektywności usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, 

w tym przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia, 

− Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy m.in. poprzez opracowanie programów 

szkoleń dla PSZ, szkolenia, kursy, uzupełnienie wykształcenia, 

− Opracowanie i testowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizacyjnych skierowanych do osób 

bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz ich doskonalenie,  

− Rozwiązania systemowe na rzecz rozwoju instrumentów wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na 

rynku pracy osób niepełnosprawnych (m.in. opracowanie i rekomendacja nowych rozwiązań prawnych, 

badania, analizy i testowanie rozwiązań), 

− Modernizacja instytucji rynku pracy zajmujących się wspieraniem młodzieży poprzez poprawę 

efektywności funkcjonowania ich struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania uwzględniających 

współpracę z pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, 

− Opracowanie i testowanie standardów kontraktowania usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

(badania, analizy, stworzenie dobrych praktyk, wypracowanie rekomendacji i ich przetestowanie, 

stworzenie modelu), 

− Koordynacja badań realizowanych w regionach, 

− Realizacja zadań w zakresie mobilności transnarodowej pracowników, w tym dotyczących migracji 

zarobkowych oraz wsparcie sieci EURES poprzez personalizację i podniesienie jakości świadczonych usług 

oraz koordynację sieci EURES w kraju (w tym akredytację jednostek EURES, projektowanie i wdrażanie 

rozwiązań poprawiających jakość usług, działania informacyjne, badania, ewaluację działań). 

 

W ramach celu 2 Poprawa jakości polityki państwa w obszarze rynku pracy  

− Wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej polityki 

rynku pracy, 

− Opracowanie i testowanie narzędzi do monitorowania w zakresie rozwiązań funkcjonujących na rynku 

pracy oraz badanie efektów wdrożenia obecnie funkcjonujących i nowych narzędzi w realizacji aktywnych 

polityk rynku pracy, 

− Opracowanie i testowanie oraz wdrożenie narzędzi do monitorowania w zakresie rozwiązań 

funkcjonujących na rynku pracy. 

− Opracowanie metod, narzędzi i zasobów informacyjnych stanowiących źródło wiedzy o rynku pracy oraz 

stworzenie sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, w tym wdrożenie, rozbudowa i aktualizacja 

systemu prognozowania popytu na pracę, 



 

 

 

− Monitorowanie efektywności instrumentów rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych grup na rynku 

pracy.  

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,  

− ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań będą:  

− jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,  

− instytucje rynku pracy,  

− publiczne służby zatrudnienia,  

− niepubliczne służby zatrudnienia,  

− Ochotnicze Hufce Pracy,  

− partnerzy społeczno-gospodarczy.  

 

 

Priorytet inwestycyjny 9.4 

Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz 

jej integracja z polityką rynku pracy,  

− Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym,  

− Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

− Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

Cel 1 Poprawa jakości kształtowania i realizacji polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy  

− Zbudowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania jakości (w tym skuteczności, efektywności, trafności) 

polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa, 

− Wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz monitorowania sytuacji i potrzeb grup 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

− Badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

− Wypracowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do planowania działań w zakresie włączenia społecznego 

i redukcji ubóstwa, zapewniających wysoką jakość strategii rozwiązywania problemów społecznych, 



 

 

 

− Wypracowanie i przetestowanie modelu systemu podatkowego i systemu transferów społecznych 

wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo, 

− Przebudowa systemu pomocy społecznej zmierzająca do uzyskania efektywnego funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także zlecania usług niepublicznym instytucjom 

zajmującym się pomocą i integracją społeczną,  

− Koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz analiza ich efektywności wraz z propozycjami modyfikacji tych modeli dla uzyskania 

optymalizacji wydatków środków publicznych na ten cel. 

 

 

Cel 2 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym  

− Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in. szkolenia, specjalizacje, studia, studia podyplomowe, 

samokształcenie, superwizja, doradztwo) oraz kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w 

ramach innych polityk sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem, 

− Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych modeli pracy socjalnej i innych form wsparcia grup 

wykluczonych, 

− Opracowanie standardów kształcenia w zakresie nowych modeli pracy socjalnej i nowych specjalności 

zawodowych w dziedzinie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kształcenie kadr w tym 

zakresie, 

− Wypracowanie i wdrożenie systemu kooperacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami 

działającymi w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, a także pomiędzy tymi instytucjami a 

podmiotami innych polityk sektorowych m. in. edukacji i zdrowia na rzecz redukcji ubóstwa, integracji 

społecznej i poprawy zatrudnienia, rewizja i doskonalenie istniejących rozwiązań w tym zakresie. 

Wprowadzenie systemów akredytacji dla publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, a także systemu certyfikacji jakości usług świadczonych przez 

te instytucje, 

− Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań i usług na rzecz włączenia społecznego i redukcji ubóstwa 

osób, rodzin, środowisk i społeczności lokalnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań i standardów w 

tym zakresie, w tym rozwiązań i standardów pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do 

których powinny być kierowane instrumenty wsparcia z uwzględnieniem ich dostosowania do 

indywidualnych potrzeb beneficjenta (nowoczesny system orzekania o niepełnosprawności), 

− Wypracowanie i wdrożenia narzędzi do oceny i monitorowania jakości usług świadczonych na rzecz osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Cel 3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

− Kompleksowe działania na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy wykształcenia 

i zatrudnienia społeczności romskiej zgodne z krajowymi strategicznymi ramami na rzecz integracji 

społecznej Romów, 



 

 

 

− Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej i likwidacji barier 

świadomościowych i negatywnych stereotypów, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze 

społecznością większościową, 

− Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz 

funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę pozbawienia wolności w celu ich społecznego 

włączenia i poprawy szans na zatrudnienie po odbyciu kary, 

− Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz 

funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę pozbawienia wolności w celu ich społecznego 

włączenia i poprawy szans na zatrudnienie po odbyciu kary. 

 

 

Cel 4 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych. Monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności 

z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i spójności 

w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

− Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności, 

− Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk,  

− publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

− Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób 

z niepełnosprawnościami. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów dostępności 

w społeczno-zawodowym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością, 

− Tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji na temat wsparcia i zapewnienia dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

− Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu Pracy. 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,  

− Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,  

− Centralny Zarząd Służby Więziennej,  

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

− ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,  

− organizacje pozarządowe.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− publiczne i niepubliczne instytucje działające na rzecz osób, rodzin, środowisk i społeczności lokalnych 

dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  

− podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk 

regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kontrolę i nadzór nad tymi 

politykami, 



 

 

 

− osoby odbywające karę pozbawienia wolności,  

− społeczność romska,  

− organizacje pozarządowe,  

− pracodawcy i ich pracownicy. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 9.7 

 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym,  

− Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia. 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

Cel 1 Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  

− Wypracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań i standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług 

nastawionych na profilaktykę ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia 

społecznego dzieci i młodzieży.  

− Opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz usług społecznych (w tym 

opiekuńczych) i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych, w tym rozwiązań 

na rzecz deinstytucjonalizacji tych usług.  

− Wypracowanie i monitoring standardów usług w zakresie usług społecznych (w tym opiekuńczych) i 

zdrowotnych, w tym wobec osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, starszych oraz bezdomnych.  

− Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych i standardów usług w zakresie tworzenia i rozwoju 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.  

− Opracowanie i wdrożenie wymogów kwalifikacyjnych, katalogu predyspozycji i przeciwwskazań dla 

kandydatów do pracy z dziećmi w różnych formach pieczy zastępczej oraz kandydatów na rodziny 

adopcyjne, a także na opiekunów osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych.  

− Opracowanie standardu kształcenia kadr do opieki nad osobami niesamodzielnymi.  

− Stworzenie i wdrożenie rozwiązań sprzyjających deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób wykluczonych 

społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym systemu mieszkalnictwa wspomaganego oraz 

rozwiązań dotyczących przeciwdziałania bezdomności.  

− Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez upowszechnienie zawodu rodzica 

zastępczego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.  

− Rozwój nowych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, z uwzględnieniem grup 

szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży.  



 

 

 

− Badanie efektywności stosowania usług społecznych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

− Wsparcie na rzecz dostosowania szpitali/oddziałów do odpowiedniego standardu hospitalizacji osób 

starszych oraz do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie komunikacji.  

 

Cel 2 Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia  

− Działania projakościowe dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w każdym obszarze 

opieki zdrowotnej (podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia 

szpitalnego, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w tym leczenia 

uzależnień, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej).  

− Poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in. 

zapotrzebowania na kadry medyczne, infrastrukturę oraz identyfikację „białych plam” w opiece 

zdrowotnej). Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak 

również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących podmioty lecznicze.  

− Przetestowanie i przygotowanie do systemowego wdrożenia organizacji opieki koordynowanej (OOK) 

służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy 

organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych).  

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− minister właściwy ds. zdrowia,  

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

− stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych,  

− podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej,  

− podmioty lecznicze,  

− podmioty systemu opieki zdrowotnej i ich pracownicy,  

− podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk,  

− regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kontrolę i nadzór nad tymi 

politykami,  

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

 

 

 



 

 

 

Priorytet inwestycyjny 9.8 

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

Cel Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej  

− Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych 

z rozwojem ekonomii społecznej.  

− Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz monitorowania sektora ekonomii społecznej 

i oceny efektywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze ekonomii społecznej.  

− Tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej, wsparcie powstawania i funkcjonowania ponadregionalnych sieci w obszarze ekonomii 

społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych o charakterze krajowym i ponadregionalnym między sferą 

biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi 

i przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie krajowych i ponadregionalnych klastrów i franczyzy 

społecznej.  

− Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych.  

− Tworzenie oraz rewizja i doskonalenie istniejących standardów usług na rzecz wzmacniania 

bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (m. in. poprzez standaryzację 

usług wsparcia ekonomii społecznej oraz ich koordynację na poziomie krajowym), wdrożenie tych 

standardów i ich monitorowanie.  

− Wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej (np. systemy pożyczkowe i poręczeniowe), a także innowacyjnych 

instrumentów finansowych (np. social venture capital)  

− Tworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej (w tym rozwiązań prawnych i edukacyjnych), mających na celu stworzenie przyjaznego 

środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym do realizacji przez sektor ekonomii społecznej usług 

użyteczności publicznej.  

− Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez 

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne  

− Tworzenie systemowych mechanizmów upowszechnienia wiedzy w zakresie ekonomii społecznej oraz 

koordynacji regionalnych mechanizmów służących promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej.  

− Wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej i na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej interesariuszy ważnych dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym przedstawicieli władz 



 

 

 

i pracowników administracji publicznej oraz liderów lokalnych.  

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− Bank Gospodarstwa Krajowego,  

− podmioty ekonomii społecznej.  

 

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań będą:  

− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,  

− Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej,  

− instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,  

− publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy,  

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

− stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,  

− podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne,  

− przedsiębiorstwa,  

− organizacje pozarządowe.  

 

 

 

Priorytet inwestycyjny 10.1 

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 i nieformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 

ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej,  

− Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych,  

− Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, 

dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

Cel 1. Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej  

− Rozwój narzędzi monitoringu, kontroli i ewaluacji systemu kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie 

zdolności do ich wykorzystywania.  

− Integracja i rozwijanie baz danych dotyczących systemu oświaty.  

− Modernizacja systemu przygotowywania, przeprowadzania i organizacji egzaminów zewnętrznych.  



 

 

 

− Wspieranie zarządzania w oświacie (w tym m. in.: zapewnienie rozwoju kompetencji kadry kierowniczej 

oświaty oraz stworzenie platformy wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń).  

  

Cel 2. Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych  

− Wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek ukierunkowanego na ich rozwój służący podniesieniu 

jakości kształcenia oraz zapewnieniu równego dostępu i równych szans.  

− Opracowanie standardów i programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie 

kadr trenerskich do prowadzenia programów kształcenia nauczycieli.  

− Wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem młodszym, w szczególności przy przechodzeniu na kolejny etap 

edukacyjny.  

 

Cel 3. Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, 

dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy  

− Opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

w nauczaniu wszystkich przedmiotów, w tym rozwijanie oferty otwartych elektronicznych zasobów 

edukacyjnych.  

− Doskonalenie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz 

opracowanie modelowych programów nauczania.  

− Opracowanie standardów i rozwijanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk 

przyrodniczych, a także uczenia się aktywnego i praktycznego na wszystkich poziomach kształcenia jako 

podstawy do uczenia się przez całe życie.  

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,  

− Ośrodek Rozwoju Edukacji,  

− Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,  

− Instytut Badań Edukacyjnych,  

− Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,  

− Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,  

− Centrum Informatyczne Edukacji.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą: 

− placówki doskonalenia nauczycieli,  

− biblioteki pedagogiczne,  

− poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

− pracownicy systemu oświaty,  

− trenerzy do prowadzenia programów kształcenia nauczycieli,  

− organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,  

− szkoły i placówki oświatowe różnego typu,  

− właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe 

− placówki doskonalenia nauczycieli,  



 

 

 

− biblioteki pedagogiczne,  

− poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

− pracownicy systemu oświaty,  

− trenerzy do prowadzenia programów kształcenia nauczycieli,  

− organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,  

− szkoły i placówki oświatowe różnego typu,  

− właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe. 

 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

W ramach celu 1. Rozwój uczenia się przez całe życie przez budowę krajowego systemu kwalifikacji  

− Rozwój zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji m.in. poprzez wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji 

oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, w tym włączenie kwalifikacji  

− nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  

− Promocja systemu kwalifikacji opartego o Polską Ramę Kwalifikacji wśród przedsiębiorców i osób uczących 

się.  

− Działania wspierające rozwój instytucji walidujących kompetencje uzyskane w ramach edukacji 

pozaformalnej i nieformalnego uczenia się.  

− Działania wspierające rozwój instytucji zewnętrznego zapewniania jakości dla kwalifikacji, spoza systemu 

oświaty i szkolnictwa wyższego, wpisywanych do ZRK.  

− Współpraca z sektorowymi radami ds. kompetencji i umiejętności stanowiącymi element  

− aktywizacji przedsiębiorców na rzecz rozwoju zmodernizowanego systemu kwalifikacji, w tym budowanie 

sektorowych ram kwalifikacji zgodnych z PRK.  

− Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  

 

 

W ramach celu 2. Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świadczonych na rzecz 

przedsiębiorstw i pracowników:  

− Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, 

w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy;  

− Stworzenie i upowszechnianie narzędzi diagnozowania potrzeb rozwojowych MMŚP i pracowników oraz 

ich monitorowanie we współpracy z samorządami województw, w tym rozwijanie postaw prorozwojowych 

przedsiębiorstw ukierunkowanych na średnio i długookresowe strategie rozwoju  

− Budowa i rozwój ogólnopolskiego rejestru usług rozwojowych;  

− Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i wdrożenie we współpracy z samorządami województw usług 

rozwojowych dla MMŚP i ich pracowników:  

− które nie były do tej pory oferowane na rynku;  

− których jakość, jeżeli są oferowane na rynku, nie była zadowalająca.  

− Podniesienie efektywności podmiotów świadczących usługi rozwojowe w celu poprawy jakości 

świadczonych usług, w szczególności poprzez:  



 

 

 

o wsparcie w zakresie wytworzenia lub pozyskania nowego know-how, stworzenia i rozwoju 

nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii w edukacji, 

o wsparcie procesów zarządzania podmiotem, zarządzania jakością, certyfikacji i akredytacji 

podmiotu,  

o podniesienie kompetencji kadry podmiotów (tj. kadry zarządzającej podmiotem, personelu 

merytorycznego i operacyjnego), m.in. w zakresie:  

� warsztatu pracy,  

� diagnozowania, przygotowania i zarządzania usługą rozwojową,  

� w obszarach merytorycznych wskazanych jako istotne dla rozwoju gospodarki.  

 

W ramach celu 3. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr medycznych odpowiadających na potrzeby 

epidemiologiczno-demograficzne kraju  

− Wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb 

epidemiologiczno-demograficznych kraju.  

− Wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje.  

− Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.  

− Doskonalenie zawodowe przedstawicieli innych niż ww. zawodów medycznych.  

  

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

− Minister właściwy ds. gospodarki,  

− Minister właściwy ds. zdrowia,  

− Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,  

− Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,  

− Instytut Badań Edukacyjnych,  

− instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych. 

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne oraz ich organy prowadzące,  

− uczelnie,  

− uczniowie, studenci i absolwenci,  

− podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników (w tym m.in. instytucje 

szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra 

kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacje pozarządowe),  

− instytucje otoczenia biznesu,  

− partnerzy społeczno-gospodarczy, 

− przedsiębiorstwa i ich pracownicy,  

− administracja publiczna,  

− kadry medyczne,  

− pozostali właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki Oświatowe. 



 

 

 

 

 

Priorytet inwestycyjny 10.3 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia 

z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

i ich jakości, w tym poprzez mechanizm prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

i tworzenia i rozwoju systemów oczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 

 

 

Cele szczegółowe: 

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla współpracy 

pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, 

egzaminowania i doradztwa zawodowego  

 

Przykładowymi typami operacji będą: 

W ramach celu Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla 

współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie 

kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego:  

 

− Włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na 

rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady 

Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji Rozwój współpracy szkół i placówek 

kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem, 

− Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców, 

− Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

− Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

− Minister właściwy ds. gospodarki,  

− Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,  

− Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,  

− Instytut Badań Edukacyjnych.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− szkoły i placówki systemu oświaty, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy 

prowadzące,  

− uczelnie wyższe,  

− uczniowie, studenci i absolwenci,  

− przedsiębiorstwa i ich pracownicy,  



 

 

 

− pozostali właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki Oświatowe. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 11.3 

 

Inwestycje z zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 

publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 

lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

− Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla 

Przedsiębiorstw, 

− Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości 

świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej,  

− Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. 

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

Cel 1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej 

− Usprawnienie analiz ex ante w procesie legislacyjnym i opracowanie narzędzi umożliwiających analizę 

kosztów administracyjnych, kosztów dostosowawczych i kosztów finansowych pod względem uciążliwości 

przepisów prawa mającego wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 

− Doskonalenie procesu legislacyjnego w zakresie monitoringu ex post i konstruowanie narzędzi 

analitycznych niezbędnych przy analizie prawa obowiązującego.  

Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania 

działalności gospodarczej. 

− Wzmocnienie służb legislacyjnych i analitycznych oraz przedstawicieli partnerów społeczno - 

gospodarczych i organizacji pozarządowych w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w procesie 

stanowienia prawa 

− Budowa i wdrożenie nowoczesnych metod prezentowania planowanych i wprowadzonych regulacji w celu 

zapewnienia przejrzystości procesu stanowienia prawa. 

− Rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do tematów o dużej 

złożoności w celu rozszerzenia partnerskiej współpracy administracji publicznej z partnerami społeczno-

gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno na etapie projektowania aktu prawnego oraz 

monitoringu ex post.  

− Włączenie organizacji strażniczych w proces stanowienia prawa 

 



 

 

 

Cel 2. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla 

przedsiębiorstw  

− Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich.  

− Rozwój kompetencji kadr sądów i prokuratury z zakresu finansów, systemów informatycznych, organizacji 

pracy, obsługi interesanta i komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.  

− Rozwój i standaryzacja biur obsługi interesanta w sądach oraz biur podawczych w jednostkach 

organizacyjnych prokuratury.  

− Rozwój centrów usług wspólnych dla sądownictwa powszechnego.  

− Rozwój kompetencji kadr sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz w 

zakresie przestępczości gospodarczej.  

− Rozwój systemów polubownego rozstrzygania sporów.  

 

 

Cel 3. Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości 

świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej  

− Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia 

jakości świadczonych usług, w tym:  

o Analiza uwarunkowań prawnych dla stworzenia systemu monitorowania efektywności usług 

Publicznych 

o Identyfikacja źródeł informacji oraz rozwój narzędzi do gromadzenia i analizy informacji 

dotyczących usług publicznych  

o Podnoszenie kompetencji kadr JST w zakresie gromadzenia i analizy informacji  

o Opracowanie systemu monitorowania efektywności usług publicznych  

o Działania upowszechniające wykorzystanie systemu w celu doskonalenia jakości usług 

w jednostkach administracji publicznej, m.in. z zastosowaniem benchmarkingu,  

o Identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania usługami publicznymi.  

− Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania satysfakcją klienta, w tym:  

o Opracowanie standardu monitorowania i zarządzania satysfakcją klienta  

o Opracowanie narzędzi monitorowania i zarządzania satysfakcją klienta (w zależności od rodzaju 

jednostek administracji publicznej stosujących model)  

o Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej jednolitych narzędzi monitorowania 

i zarządzania satysfakcją klienta.  

− Wdrażanie standardów zarządzania w jednostkach administracji publicznej w obszarach kluczowych dla 

podnoszenia poziomu satysfakcji klienta (np.: zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa 

klienta, dostęp do informacji publicznej, etc.).  

− Wdrażanie standardów świadczenia usług dziedzinowych.  

− Wdrażanie w JST najlepszych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania usługami publicznymi.  

− Wzmocnienie potencjału administracji publicznej w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego i zamówień publicznych.  

− Racjonalizacja struktur rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym:  



 

 

 

o Wsparcie w tworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych  

o Standaryzacja procesów wewnętrznych i profesjonalizacja kadr obsługowych (księgowość, 

zamówienia publiczne, informatyka, itp.).  

− Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w obszarze 

zarządzania procesowego i alokacji zasobów w realizacji procesów, zarządzania przez cele, komunikowania 

się, benchmarkingu narzędzi zarządczych oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego dla kadry kierowniczej 

oraz pracowników tych jednostek.  

− Działania analityczne i eksperckie celem przygotowania zmian Kodeksu postępowania administracyjnego 

ukierunkowanych na poprawę obsługi obywateli, w tym zwłaszcza przedsiębiorców.  

− Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura 

administracyjna i prawo materialne).  

− Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia analityczne pracowników 

administracji publicznej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych.  

− Wyposażenie w narzędzia umożliwiające wymianę informacji dotyczących wydawanych orzeczeń 

nadzorczych i decyzji administracyjnych.  

− Wzmocnienie zdolności analitycznych pracowników RIO w zakresie nadzoru gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

− Wsparcie procesu ustalania standardów nadzoru wykonywanego przez wojewodów, regionalne izby 

obrachunkowe, a także państwowe instytucje kontrolno-nadzorcze.  

− Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia analityczne służb kontrolnych 

i nadzorczych.  

− Opracowanie standardów oraz działania upowszechniające dla rozwiązań podnoszących jakość usług 

administracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na np. dysfunkcję narządów ruchu, 

wzroku, mowy i słuchu.  

− Podnoszenie kwalifikacji pracowników służb nadzoru budowlanego oraz pracowników odpowiedzialnych 

za inwestycje budowlane w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

− Wzmacnianie zdolności analitycznych służb geodezji i kartografii (analiza, przetwarzanie, prezentacja 

i interpretacja danych przestrzennych, standaryzacja, etc.) w zakresie dalszego rozwoju technik 

geoinformacyjnych.  

− Opracowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji 

i wiedzy związanej z koniecznością stosowania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla 

pracowników urzędów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej 

i kartograficznej.  

 

Cel 4. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarzadzania państwem  

− Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi 

na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.  

− Rozwijanie metodologii wieloletniego planowania finansowego oraz planowania w układzie zadaniowym 

w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania informacji o efektywności i skuteczności wydatków 

publicznych na wszystkich etapach procesu budżetowego (budżet zadaniowy informujący o efektywności).  



 

 

 

− Podnoszenie kompetencji kadr administracji publicznej w zakresie formułowania oraz wykonywania polityk 

publicznych z wykorzystaniem systemu oceny skuteczności i efektywności wydatków publicznych 

w ramach budżetu zadaniowego.  

− Wypracowanie i rozwijanie rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, technicznych) umożliwiających 

prowadzenie przeglądów wydatków w oparciu o średniookresowe ramy budżetowe oraz budżet 

zadaniowy.  

− Wsparcie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych do uczestnictwa 

w debacie publicznej odnoszącej się do polityki budżetowej na wszystkich szczeblach zarządzania 

państwem poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy na temat budżetu zadaniowego i możliwości jego 

wykorzystania.  

− Przegląd rozwiązań stosowanych przez dysponentów w zakresie oceny skuteczności i efektywności 

wydatków publicznych.  

− Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu budżetów zadaniowych jednostek samorządu 

terytorialnego w powiązaniu z wieloletnią prognozą finansową.  

− Budowanie zdolności administracyjnej na różnych poziomach w zakresie zagadnień objętych reformą 

planowania przestrzennego, w tym m.in.  

− Doskonalenie procesu stanowienia prawa miejscowego w planowaniu przestrzennym  

− Wzmocnienie organizacji systemu monitorowania i rozwoju krajowej infrastruktury informacji 

przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego Budowa systemu podnoszenia kwalifikacji 

kadr planowania przestrzennego  

− Wzmocnienie zdolności analitycznych służb planowania przestrzennego (analiza, przetwarzanie, 

prezentacja i interpretacja danych przestrzennych)  

− Organizacja kampanii informacyjnych i promocja „dobrych praktyk” w zakresie ładu przestrzennego  

− Promocja „dobrych praktyk” w zakresie integracji planowania przestrzennego i planowania społeczno-

gospodarczego  

− Wypracowanie metody strategicznej analizy wpływu polityk publicznych na zmianę struktur 

przestrzennych  

− Wypracowanie i rozwijanie rozwiązań (prawnych, organizacyjnych i technicznych) w zakresie budowy 

jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych i ich oceny  

− Zintegrowanie krajowego systemu monitorowania procesów przestrzennych z europejskim systemem 

monitorowania  

− Promocja „dobrych praktyk” w zakresie monitoringu zintegrowanego zagospodarowania przestrzennego 

i udostępniania danych przestrzennych.  

− Wypracowanie i wdrożenie standardu strategicznego zarządzania rozwojem w jednostkach samorządu 

terytorialnego.  

− Opracowanie i upowszechnienie mechanizmów zwiększających udział obywateli w kształtowaniu polityki 

rozwoju, w tym: konsultacji i innowacyjnych ich form na etapie założeń polityki przestrzennej, narzędzi 

partycypacji publicznej, inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, budżetu partycypacyjnego, funduszu 

sołeckiego, inicjatywy lokalnej.  

 

 



 

 

 

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Minister właściwy ds. administracji publicznej  

− Minister właściwy ds. sprawiedliwości  

− Minister właściwy ds. gospodarki  

− Minister właściwy ds. budżetu  

− Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego  

− Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego  

− Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

− Szef Służby Cywilnej  

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  

− ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego  

− organizacje pozarządowe  

− partnerzy społeczno-gospodarczy  

− Rządowe Centrum Legislacji  

− Prokuratura Generalna  

− Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

− Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

− Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  

− Urząd Zamówień Publicznych.  

  

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi,  

− pracownicy wymiaru sprawiedliwości,  

− organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.  

 

 

 

 



 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA III 
Szkolnictw wyższe dla gospodarki i rozwoju 

 

Priorytet inwestycyjny 10.2. 

Poprawa jakości, skuteczności i odstępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym 

w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji 

 

 

Cele szczegółowe: 

− Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy 

i społeczeństwa,  

− Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju,  

− Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego,  

− Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach,  

− Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój 

umiejętności praktycznych studentów tych kierunków.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

W ramach celu 1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa:  

− Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja, 

ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie potrzebne 

w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze.  

− Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, tym studiów dualnych, kształcących równocześnie 

praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. ściśle 

powiązanych z programem kształcenia staży i praktyk zawodowych.  

− Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym na wniosek 

pracodawców/organizacji pracodawców, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 

potrzebę kształcenia w określonych obszarach.  

− Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów (tego typu wsparcie może 

stanowić element działań w ramach realizowanych programów kształcenia, zamawiania kształcenia lub 

stanowić odrębny rodzaj projektów).  

− Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.  

− Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. 

poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

 



 

 

 

W ramach celu 2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych 

warunków rozwoju  

− Zamawianie i realizacja wysokiej jakości, interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym.  

− Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i instytutami 

badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich.  

− Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających 

innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów 

doktoranckich.  

 

 

W ramach celu 3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego 

− Wsparcie realizacji programów studiów w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, 

jak i do cudzoziemców.  

− Wsparcie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców oraz możliwości studiowania 

w międzynarodowym kontekście przez polskich studentów i doktorantów - m.in. poprzez międzynarodowe 

programy studiów (w tym studiów doktoranckich) oraz międzynarodowe szkoły letnie.  

− Zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub 

artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach.  

− Wzmocnienie rozpoznawalności polskich uczelni poprzez wsparcie uzyskiwania zagranicznych akredytacji 

przez polskie uczelnie i programy kształcenia.  

− Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.  

 

W ramach celu 4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach  

− Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np. tworzenie repozytorium prac 

dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.  

− Rozwijanie narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym.  

− Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, w szczególności 

w zakresie zarządzania finansami.  

− Wsparcie procesów konsolidacji uczelni.  

− Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe 

i dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów.  

− Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych, 

zwiększenia poziomu umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 

prowadzenia dydaktyki w j. obcym, stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych i pedagogicznych, 

zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz posługiwania się profesjonalnymi bazami 

danych.  

 

 



 

 

 

W ramach celu 5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności 

poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków  

− Wsparcie systemu kształcenia praktycznego studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo poprzez 

tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki pielęgniarstwa i położnictwa.  

− Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym poprzez 

finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.  

  

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego,  

− Minister właściwy ds. zdrowia, 

− uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi będą:  

− uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,  

− osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,  

− pracodawcy/organizacje pracodawców,  

− minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego,  

− pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie. 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

 

Priorytety inwestycyjne realizowane w ramach innowacji społecznych: 

Wszystkie priorytety inwestycyjne przewidziane w celach tematycznych 8 – 11. Ich lista zostanie 

doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania i będzie powiązana z obszarami innowacji 

społecznych.  

Szczegółowe obszary wskazujące na zakres interwencji zostaną określone na etapie wdrażania 

z uwzględnieniem konsultacji z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych polityk 

sektorowych i partnerami społeczno-gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zakres wsparcia może 

być również warunkowany ustaleniami państw członkowskich zainteresowanych skoordynowanym podejściem 

na poziomie UE do współpracy ponadnarodowej.  

  

Cele szczegółowe dla innowacji społecznych: 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych.  

 

 



 

 

 

Celem interwencji będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych 

skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez 

całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej, w przypadku których dotychczasowe 

działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia. Jednocześnie będą się one koncentrowały na 

najtrudniejszych i kluczowych problemach, wspierając osiągnięcie celów wynikających z dokumentów 

strategicznych. Zasadnicze działania w zakresie wdrożenia zweryfikowanych innowacyjnych rozwiązań na 

szerszą skalę będą odbywały się głównie poprzez programy operacyjne wdrażane na poziomie regionalnym. 

W zależności od tematyki instrumentów możliwe będzie również wykorzystanie innych priorytetów programu 

krajowego EFS oraz pozaprogramowych kanałów włączenia do polityki i praktyki.  

Działania na rzecz wypracowania nowych rozwiązań, w zależności od identyfikowanych potrzeb, będą mogły 

również wykorzystywać współpracę ponadnarodową jako instrument pozwalający na wykorzystanie 

doświadczeń i wiedzy partnerów zagranicznych, a także wspólną pracę nad rozwiązaniem identyfikowanych 

problemów.  

Realizacja działań w powyższym zakresie będzie się odbywała z wykorzystaniem różnych etapów tworzenia 

innowacji społecznych i różnych schematów ich realizacji, a także z uwzględnieniem doświadczeń 

i mechanizmów przyjętych w PIW EQUAL 2004-2006 i PO KL 2007-2013.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

− Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki.  

− Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowanie 

i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki.  

  

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę 

i nadzór nad tymi politykami,  

− Administracja publiczna,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,  

− Szkoły i placówki systemu oświaty,  

− Uczelnie,  

− Przedsiębiorstwa,  

− Partnerzy społeczno-gospodarczy,  

− Inne podmioty publiczne i prywatne,  

− Indywidualne osoby.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych będą: 

− Podmioty wykorzystujące wypracowane rozwiązania,  

− Podmioty i indywidualne osoby wspierane z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań.  

 

 



 

 

 

Priorytety inwestycyjne realizowane w ramach programów mobilności ponadnarodowej: 

Wszystkie priorytety inwestycyjne przewidziane w celach tematycznych 8 – 11. Ich lista zostanie 

doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania i będzie powiązana z tematami współpracy 

ponadnarodowej.  

Szczegółowe tematy dla programów mobilności ponadnarodowej zostaną wskazane na etapie wdrażania 

z uwzględnieniem zakresu wsparcia programu unijnego Erasmus+ oraz możliwości współpracy z innymi 

państwami członkowskimi w tym zakresie.  

  

Cele szczegółowe dla programów mobilności ponadnarodowej: 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności 

ponadnarodowej  

 

Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich 

doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery 

zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy 

i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

− Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+71 obejmujące 

m.in. staże, praktyki, wymianę studentów.  

− Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-

shadowing.  

  

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji,  

− Administracja publiczna,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,  

− Szkoły i placówki systemu oświaty,  

− Uczelnie,  

− Przedsiębiorstwa,  

− Partnerzy społeczni i gospodarczy,  

− Inne podmioty publiczne i prywatne. 

  

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych będą:  

− Instytucje i organizacje, w tym m.in. podmioty odpowiedzialne za realizację polityk publicznych,  

− Indywidualne osoby, w tym m.in. uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

studenci, młode osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym, 

pracownicy podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych.  

 

 



 

 

 

 

Priorytety inwestycyjne realizowane w ramach działań współpracy ponadnarodowej: 

Wszystkie priorytety inwestycyjne przewidziane w celach tematycznych 8 – 11. Ich lista zostanie 

doprecyzowana przez Instytucję Zarządzającą na etapie wdrażania i będzie powiązana z tematami współpracy 

ponadnarodowej.  

Szczegółowe tematy dla współpracy ponadnarodowej wskazujące na zakres interwencji zostaną zdefiniowane 

na etapie wdrażania i ukierunkowane będą na te obszary polityk sektorowych, w przypadku których wymiana 

doświadczeń z partnerami zagranicznymi i proces wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym 

może przynieść znaczną wartość dodaną. Wybór będzie również warunkowany możliwościami współpracy 

z innymi państwami członkowskimi, w tym w ramach skoordynowanego podejścia do współpracy 

ponadnarodowej na poziomie unijnym.  

 

Cele szczegółowe:  

Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi  

 

Celem interwencji będzie promowanie współpracy ponadnarodowej jako skutecznego narzędzia wspierającego 

działania m.in. z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk 

publicznych. Współpraca z partnerami zagranicznymi przyczyni się do wymiany doświadczeń, wykorzystania 

rozwiązań niestosowanych dotychczas w Polsce, a także wypracowania nowych na szczeblu unijnym, 

zwiększając jakość podejmowanej interwencji. Jej realizacja będzie się odbywała poprzez wykorzystanie 

różnych schematów, m.in. twinningu skoncentrowanego głównie na budowaniu sieci współpracy, 

umożliwieniu rozszerzenia projektów realizowanych w ramach EFS o współpracę ponadnarodową, a także 

rozpoczęciu tego rodzaju przedsięwzięć. Ostateczny zakres i charakter współpracy będzie warunkowany 

możliwością współpracy z innymi państwami członkowskimi.  

 

Przykładowymi typami operacji będą:  

− Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie.  

− Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie.  

− Wymiana informacji i doświadczeń.  

− Równoległe tworzenie nowych rozwiązań.  

− Wsparcie sieci współpracy.  

  

Potencjalnymi beneficjentami będą:  

− Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i 

nadzór nad tymi politykami,  

− Administracja publiczna,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,  

− Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,  

− Szkoły i placówki systemu oświaty,  

− Uczelnie,  

− Przedsiębiorstwa,  



 

 

 

− Partnerzy społeczni i gospodarczy, 

− Inne podmioty publiczne i prywatne.  

 

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych będą:  

− Instytucje i organizacje, w tym m.in. publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji i pomocy 

społecznej, administracja publiczna, partnerzy społeczni i gospodarczy,  

− Przedsiębiorcy,  

− Indywidualne osoby, w tym m.in. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym, uczniowie różnych typów szkół, pracownicy przedsiębiorstw i administracji publicznej. 


