
Kluczowe kwestie wdrażania EFS 
w RPO WP 2014-2020



Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundus
z

Cel tematyczny
Priorytet 

inwestycyjny

1 Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka EFRR

CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego 
i innowacji
CT 3 -Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

1a, 1b,3a, 3c, 

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR
CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno – komunikacyjnych

2c

3 Czysta energia EFRR

CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach
CT 6 - Zachowanie i ochrona środowisk naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami

4a, 4c, 4e, 6e

4
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego

EFRR

CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem
CT 6 - Zachowanie i ochrona środowisk naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami

5b, 6a ,6b, 6c, 6d

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR

CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach
CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

4e,  7b, 7c, 7d

6 Spójność przestrzenna i
społeczna EFRR

CT 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia  oraz wsparcie 
mobilności pracowników
CT 9 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 
i wszelką dyskryminacją
CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

8b, 9a, 9b, 10

7 Regionalny rynek pracy EFS
CT 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia  oraz wsparcie 
mobilności pracowników

8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi

8 Integracja społeczna EFS
CT 9 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 
i wszelka dyskryminacją

9i, 9iv, 9v

9 Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie EFS

CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

10i, 10iv, 10iv

10 Pomoc techniczna (EFS) EFS - -



Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020
alokacja w mln euro



OP VII Regionalny rynek pracy –
aktywizacja zawodowa działanie 7.1/7.2
 Efektywność zatrudnieniowa – ustalone poziomy znajdują 

się w kryteriach.

 Indywidualizacja wsparcia i jego dostosowanie do potrzeb 

(IPD obligatoryjny element projektu + konkretne 2 formy 

wsparcia ).

 Wsparcie tyko grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy. 

 Szkolenia – domyślny tryb zamknięty, potwierdzone 

certyfikatem, potwierdzanie kompetencji.

 Staże – zgodne z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży (czas 

trwania, nadzór, ocena, program, koszty).



OP VII Regionalny rynek pracy – rozwój 
przedsiębiorczości działanie 7.3

 Wyłącznie do osób pozostających bez pracy (przede wszystkim w trudnej 
sytuacji na rynku pracy) – do 20% alokacji na działanie 7.3 może być 
przeznaczone na instrumenty zwrotne dla osób nieznajdujących się w 
trudnej sytuacji.

 Wsparcie bezzwrotne – do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę 
(ok 23 000 PLN).

 Wsparcie zwrotne – do 60 000 PLN.

 Uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci szkoleń/doradztwa i/lub 
pomocy finansowej.

 Wsparcie nie jest udzielanie osobom posiadającym wpis do CEIDG, lub które 
były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu. 

 Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą 
zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata.



OP VII Regionalny rynek pracy – rozwój 
opieki żłobkowej 7.4

Zgodnie ze standardami wskazanymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 poz. 1457).

Tylko na terenach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż 
zidentyfikowane zapotrzebowanie. 

Możliwość dostosowania miejsc do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami.

Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
maksymalnie przez 24 m-ce.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 jest dostępne dla osób  nie dłużej niż 12  m-cy.

Wzrost liczby miejsc opieki netto.

Wymagana trwałość - przez okres, co najmniej 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie . 



OP VII Regionalny rynek pracy – rozwój 
przedsiębiorczości działanie 7.5
 Wszelkie wsparcie tylko dla MŚP, oparte na zasadach podejścia popytowego,

w tym:

• system gwarantuje przedsiębiorcy możliwość wyboru usług

• wybór usług następuje wyłącznie przy wykorzystaniu RUR

 Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może przekraczać 80% jej wartości -
z zastrzeżeniem, że limit ten będzie różny dla poszczególnych kategorii

przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie) i preferowanych grup docelowych
(uczestników w wieku powyżej 50 r.ż. lub o niskich kwalifikacjach). Ograniczenie
dotyczyło będzie także wysokości kwoty dofinansowania przypadającej na
przedsiębiorstwo oraz pracownika korzystającego z usługi/usług rozwojowych.

 poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego
przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie
przekracza kwoty 5 000,00 zł.



OP VII Regionalny rynek pracy –
programy profilaktyczne działanie 7.6

Wdrażanie programów zdrowotnych służących
wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące
w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej)
chorób układu krążenia układu ruchu, chorób
onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in.
nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób
będących istotnym problemem zdrowotnym
regionu – w szczególności nowotwór płuc.



OP VIII Integracja społeczna – aktywna 
integracja działanie 8.1/8.2

 Konieczność profilowania interwencji - zróżnicowanie
terytorialne, form wsparcia, grupy docelowe.

 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa.

 Szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji

 W przypadku projektów OPS osoby z III profilu/tylko
aktywizacja społeczna – zawodowa przez wyspecjalizowane
podmioty.

 Preferencje dla grup w najtrudniejszej sytuacji (np. osoby
doświadczające wielokrotnego wykluczenia).

 Wykorzystanie standardów i rozwiązań wypracowanych
w projektach EFS (EQUAL, PO KL).

 Wsparcie kompleksowe i zindywidualizowane.



OP VIII Integracja społeczna – usługi 
społeczne i zdrowotne działanie 8.3
Zwiększenie netto liczby miejsc opieki w lokalnej

społeczności.

Wsparcie w ramach opieki instytucjonalnej co do
zasady nie jest finansowane.

Wsparcie usług w danym podmiocie max 3 lata.

Wymagana trwałość - minimum na taki sam okres
jak projekt.

Mieszkania chronione tworzone zgodnie ze
standardem wynikającym z ustawy o pomocy
społecznej



OP VIII Integracja społeczna – rozwój 
ekonomii społecznej 8.5
 Akredytowane OWES realizować będą usługi

wsparcia ekonomii społecznej.

 Ukierunkowanie na tworzenie miejsc pracy w ES.

 Realizacja przez OWES usług wsparcia ekonomii
społecznej, oraz wsparcia dotacyjnego
(kompleksowość).

 Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje)
przyznawane jest na podstawie biznesplanu.



OP IX Jakość edukacji i kompetencji –
edukacja przedszkolna działanie 9.1
 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego –

wzrost netto liczby miejsc.

 Wyłącznie na obszarach z rzeczywistymi deficytami w
dostępie.

 Uwzględniane trendy demograficzne – zapotrzebowanie w
perspektywie 3-letniej.

 Finansowania działalności bieżącej nowych miejsc – maks.
12 m-cy.

 Zachowanie trwałości miejsc - co najmniej 2 lata od
zakończenia projektu.

 Zakaz podwójnego finansowania.



OP IX Jakość edukacji i kompetencji –
kształcenie ogólne działanie 9.2
 Zakres: kompetencje kluczowe, nauczanie metodą

eksperymentu, Cyfrowa Szkoła, indywidualizacja.

 Wsparcie szkół z najsłabszymi wynikami edukacyjnymi.

 Uzupełniający charakter interwencji EFS.

 Limit wydatków na środki trwałe cros -financing.

 Projekty kompleksowe - łączące doposażenie z innymi
działaniami.

 Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.



OP IX Jakość edukacji i kompetencji –
kształcenie ustawiczne działanie 9.3
 Ograniczenie interwencji do kompetencji

cyfrowych i językowych.

 Rezygnacja z zastosowania standardu ECDL dla
kompetencji cyfrowych. (wprowadzenie standardu
z DIGCOMP).

 Kursy językowe tylko dla 3 języków (angielski,
niemiecki, francuski).

 Konieczność zastosowania zewnętrznej
certyfikacji.



OP IX Jakość edukacji i kompetencji –
kształcenie zawodowe działanie 9.4
 Uzupełniający charakter interwencji EFS.

 Zastosowanie limitów środków trwałych i C-F.

 Konieczność realizacji praktyk i staży zawodowych na zasadach
określonych w Wytycznych (jakość staży i praktyk).

 Preferencje dla projektów, w których pracodawcy partycypują
finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji
stażu/praktyki.

 Zakup wyposażenia zgodnie ze standardem MEN i KOWEZiU.

 Współpraca z pracodawcami/przedsiębiorcami.

 Wykorzystanie modelu współpracy pracodawców z SSE ze
szkołami zawodowymi.



Dziękuję za uwagę


