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Dobre praktyki EFS 2007-2013

Projekt Fanina w restrukturyzacji, ratunek 
dla ważnego zakładu pracy Podkarpacia 

przy wykorzystaniu środków unijnych.

 Zakłady Aktywności Zawodowej
 Centra Integracji Społecznej
 Kluby Integracji Społecznej
 Warsztaty Terapii Zajęciowej

na terenie całego regionu

Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej 

przedszkoli w województwie. 
Doposażenie, pomoce dydaktyczne, 
dodatkowe zajęcia. 



Priorytety EFS 2014-2020

 PRACA

 RODZINA

 EDUKACJA

kompleksowe podejście do 
tworzenia nowych miejsc pracy

aktywizacja

samozatrudnienie

ekonomia 
społeczna

237 mln €

nowe metody wsparcia rodziców, 
rodziny, opieki nad dziećmi

136 mln €

kontynuacja sukcesu projektu 
własnego Podkarpacie stawia na 

zawodowców

57 mln €



Osie EFS w RPO WP 2014-2020

alokacja w € 227 mln 10,75% RPO

alokacja w €

alokacja w €

169 mln

129 mln

8% RPO

6% RPO

VII. Regionalny Rynek Pracy

VIII. Integracja Społeczna

IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

525 mln €



OP VII REGIONALNY RYNEK PRACY

źródło: www.efs.2007-2013.gov.pl

5 priorytetów inwestycyjnych

aktywizacja bezrobotnych

samozatrudnienie

żłobki, kluby dziecięce

Rejestr Usług Rozwojowych

aktywne i zdrowe starzenie

137 mln €

57 mln €

18 mln €

9,3 mln €

5,4 mln €

2 priorytety na bazie 
znanych i efektywnych 

rozwiązań

3 priorytety to zupełnie 
nowe metody rozwoju 
rynku pracy w regionie



OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA

źródło: www.efs.2007-2013.gov.pl

3 priorytety inwestycyjne

aktywne włączenie (np. proj. OPS)

usługi społeczne i zdrowotne

wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej

62 mln €

63 mln €

43 mln €

wspieranie rozwoju integracji 
społecznej jako skuteczna 
metoda walki z bezrobociem

nacisk na odciążenie osób 
zajmujących się osobami 
niesamodzielnymi, ich 
powrót na rynek pracy



OP IX JAKOŚĆ EDUKACJI 
I KOMPETENCJI W REGIONIE

źródło: www.efs.2007-2013.gov.pl

3 priorytety inwestycyjne

dobra jakość wczesnej edukacji

uczenie się przez całe życie (LLL)

szkolnictwo zawodowe

16 mln €

57 mln €

dalszy, sukcesywny rozwój 
szkolnictwa zawodowego 
województwa, praktyczne 
umiejętności gwarancją 
zatrudnienia

języki obce i nauki ICT 
w przedszkolach; 
potwierdzanie 
kwalifikacji 
pozaszkolnych

55 mln €



Wkład własny gwarancją jakości projektów w RPO

Weryfikacja zdolności projektodawcy do efektywnej realizacji
zadań i ich odzwierciedlenie w budżecie projektu EFS.

ocena zdolności:
 doświadczenie projektodawcy
 potencjał kadrowy/merytoryczny
 potencjał techniczny
 potencjał finansowy

minimum 5% całej wartości – zależne od 
prowadzenia przedsięwzięcia w danym obszarze

wiele źródeł wkładu własnego  

wkład własny niepieniężny
(użyczenie pomieszczeń, wyposażenia; wolontariat; 

wynagradzanie pracy przez stronę trzecią)

+



Nabór wniosków w 2015 roku

II kwartałprojekty PUP

aktywizacja, konkursy IV kwartał

40 mln zł

96 mln zł

samozatrudnienie IV kwartał 67 mln zł

RUR IV kwartał 23 mln zł

OPS i PCPR IV kwartał 92 mln zł

ROPS IV kwartał 5 mln zł

stypendia ogólne 
stypendia zawodowe

IV kwartał 2,5 mln zł
1,6 mln zł

TIK, języki obce IV kwartał 12,5 mln zł
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