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Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Konsultacje społeczne, 14.01.2022

Alokacja dla FEP 2021-2027 (EUR)
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Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

Koncentracja tematyczna
I. Dla Celu Polityki I Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa (25% EFRR w skali kraju
zgodnie z rozporządzeniem, 14,84% koncentracja zakładana przez MFiPR)
Priorytet 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka

Koncentracja tematyczna

236 487 542 EUR

14,47%

II. Dla Celu Polityki II Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa (30% EFRR w skali kraju
zgodnie z rozporządzeniem, 33,23% koncentracja zakładana przez MFiPR)
Priorytet 2 Energia i Środowisko
i 50% Priorytetu 3 Mobilność miejska
548 631 139 EUR

Koncentracja tematyczna
33,57%
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III. Obszary miejskie (8% EFRR w skali kraju zgodnie z rozporządzeniem, 16,15%
koncentracja zakładana przez MFiPR)
Priorytet 3 Mobilność miejska + Priorytet 6 Rozwój
Zrównoważony Terytorialnie Cel szczegółowy 5 (i)

Koncentracja tematyczna

291 132 113 EUR

17,81%

IV. Włączenie społeczne (25% EFS+ w skali kraju zgodnie z rozporządzeniem 27,87%
koncentracja zakładana przez MFIPR)
Priorytet 7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian

Koncentracja tematyczna

163 905 654 EUR

29,97%
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Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
Wydatki klimatyczne (30% EFRR w skali kraju, 34,51% koncentracja zakładana przez MFiPR)
PRIORYTET

Alokacja (EUR)

1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka

36 704 708

2. Energia i środowisko

395 380 736

3. Mobilność miejska

62 453 091

4. Mobilność i łączność

48 650 000

5. Infrastruktura bliżej ludzi

0

6. Rozwój zrównoważony terytorialnie

0

7. Kapitał ludzki gotowy do zmian

0

8. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność (EFS+)

0

9.Pomoc techniczna EFRR

0

10. Pomoc techniczna EFS+

0

RAZEM

543 188 535

Koncentracja

33,23 %
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Priorytety FEP 2021-2027
P I. Konkurencyjna i Cyfrowa
Gospodarka

Badania i
rozwój

Cyfryzacja

P II. Energia i Środowisko

Efektywność
energetyczna
OZE

P III. Mobilność Miejska
P IV. Mobilność i Łączność

Zrównoważona mobilność
miejska

P V. Infrastruktura Bliżej Ludzi

Infrastruktura edukacji
(przedszkola,
szkolnictwo ogólne i
zawodowe, uczelnie
wyższe)

P VI. Rozwój Zrównoważony
Terytorialnie
P VII. Kapitał Ludzki Gotowy do
Zmian (EFS+)
P VIII. Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność (EFS+)

Aktywna integracja
osób zagrożonych
wykluczeniem, w tym
OzN i biernych
zawodowo

Adaptacja do zmian klimatu
Ochrona przyrody
i bioróżnorodności

Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Drogi

Infrastruktura
włączenia
społecznego

Dziedzictwo kulturowe
i naturalne

Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych

RIS i transformacja
przemysłowa

Wsparcie MŚP

Kwalifikacje
kadr
gospodarki

Ekonomia
społeczna

Infrastruktura
ochrony
zdrowia

Adaptacja
pracodawców
i pracowników do
zmian

Kultura i
dziedzictwo
kulturowe

Szlaki
turystyczne

Dostępność
infrastruktury

Fizyczna odnowa
i bezpieczeństwo przestrzeni
publicznych

Rozwój turystyki

Aktywna
integracja
migracyjna

Zrównoważony transport
pozamiejski

Kolej

Edukacja
przedszkolna

Usługi społeczne i
zdrowotne
świadczone w
społeczności
lokalnej

Kształcenie
ogólne
i zawodowe

Integracja społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem, w tym
najbardziej potrzebujących
i dzieci

Kształcenie
ustawiczne

RLKS
(usługi społeczne, wsparcie
szkół, rozwój zdolności
uczniów oraz kompetencji
osób dorosłych)

Beneficjenci w ramach Priorytetów (Celów Szczegółowych) projektu FEP 2021-2027

Typ Beneficjenta

Priorytet / Cel Szczegółowy

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia
/ podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia

P1 – CS 1(i), 1(ii), 1(iii), 1(iv),
P2 – CS 2(i), 2(ii), 2(iv), 2(v), 2(vi), 2(vii)
P3 – CS 2(viii)
P4 – CS 3(ii)
P5 – CS 4(ii), 4(iii), 4(v), 4(vi)
P6 – CS 5(i), 5(ii)
P7 – CS 4(a), 4(b), 4(d), 4(e), 4(f), 4(g), 4(h), 4(i), 4(k), 4(l)
P8 – CS 4(f), 4(g), 4(k), 4(l)

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną

P5 – CS 4(iii), 4(vi)

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną

Organizacje pozarządowe / NGO

P2 – CS 2(i), 2(ii), 2(v), 2(vi), 2(vii)
P5 – CS 4(ii), 4(iii), 4(vi)
P6 – CS 5(i), 5(ii)
P1 – CS 1(iv),
P2 – CS 2(i), 2(ii), 2(vii)
P5 – CS 4(ii), 4(iii), 4(v), 4(vi)
P6 – CS 5(i), 5(ii)
P7 – CS 4(a), 4(d), 4(f), 4(g), 4(h), 4(i), 4(k), 4(l)
P8 – CS 4(f), 4(g), 4(k), 4(l)
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Beneficjenci w ramach Priorytetów (Celów Szczegółowych) projektu FEP 2021-2027

Priorytet / Cel Szczegółowy

Typ Beneficjenta

Przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa

P1 – CS 1(i), 1(iii), 1(iv),
P2 – CS 2(i), 2(ii), 2(vi), 2(vii)
P4 – CS 3(ii)
P5 – CS 4(ii), 4(v), 4(vi)
P7 – CS 4(a), 4(d), 4(f), 4(g)
P8 – CS 4(f), 4(g)

Organizacje badawcze

P1 – CS 1(i)

Podmioty działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej
Instytucje kultury

P1 – CS 1(ii)
P5 – CS 4(v)
P7 – CS 4(k), 4(l)
P2 – CS 2(i), 2(ii)
P5 – CS 4(v)
P1 – CS 1(ii),
P5 – CS 4(vi)
P6 – CS 5(i), 5(ii)

Instytucje otoczenia biznesu

P1 – CS 1(iii), 1(iv)

Instytucje Rynku Pracy

P7 – CS 4(a),4(b), 4(h), 4(i)
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Beneficjenci w ramach Priorytetów (Celów Szczegółowych) projektu FEP 2021-2027

Typ Beneficjenta
Szkoły wyższe
Wyższe szkoły zawodowe
BGK
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
Spółdzielnie energetyczne, klastry energii
Parki krajobrazowe / rezerwaty przyrody

Parki narodowe
WOPR, GOPR

Priorytet / Cel Szczegółowy
P1 – CS 1(ii), 1(iii)
P2 – CS 2(ii)
P5 – CS 4(ii), 4(vi)
P5 – CS 4(ii), 4(vi)

P1 – CS 1(iii)
P2 – CS 2(i), 2(ii), 2(iv)
P6 – CS 5(i)
P2 – CS 2(ii)
P2 – CS 2(iv), 2(vii)
P6 – CS 5(i)
P6 – CS 5(i), 5(ii)
P2 – CS 2(iv)
P6 – CS 5(i), 5(ii)

OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego P2 – CS 2(iv)
PSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego P2 – CS 2(iv)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego
jednostki organizacyjne

P2 – CS 2(vii)
P6 – CS 5(i), 5(ii)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

P2 – CS 2(iv)
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Beneficjenci w ramach Priorytetów (Celów Szczegółowych) projektu FEP 2021-2027

Typ Beneficjenta

Priorytet / Cel Szczegółowy

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych

P2 – CS 2(i),
P5 – CS 4(ii), 4(vi)
P6 – CS 5(i), 5(ii)

Sanepid, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

P2 – CS 2(iv)

Organizatorzy transportu miejskiego zgodnie z ustawą o
publicznym transporcie zbiorowym

P3 – CS 2(viii)

Partnerstwa publiczno-społeczne

P7 – CS 4(h), 4(i), 4(k), 4(l)
P8 – CS 4(f), 4(k)

Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów
ekonomii społecznej – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej P7 – CS 4(h)
(OWES)
Podmioty uprawnione do realizacji zadań w zakresie wsparcia
P5 – CS 4(iii), 4(vi)
rodzinnej pieczy zastępczej
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i
P5 – CS 4(iii), 4(vi)
stowarzyszenia podmioty działające w oparciu o
umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno–
prywatnego
Szpital uniwersytecki prowadzony przez Uniwersytet
P5 – CS 4(v)
Rzeszowski
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PRIORYTET I. KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA (EFRR)

236,4 mln euro
1.1 Badania i rozwój
Cel szczegółowy: 1(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz
wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Rodzaje działań:
 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów
przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.
 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (w tym dla MŚP inkubowanych w ramach ESA BIC Poland).
 Rozwój infrastruktury organizacji badawczych spoza Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej
(o wysokim potencjale badawczym).
W ramach CS1(i) wymagane jest zapewnienie zgodności projektów z RIS.
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PRIORYTET I. KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA (EFRR)

1.2 Cyfryzacja
Cel szczegółowy: 1(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji
badawczych i instytucji publicznych
Rodzaje działań:
 Platformy e-usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego (wsparcie obejmować będzie cyfryzację
procesów administracji publicznej i rozwój e-usług na terenie województwa podkarpackiego, poprzez
tworzenie i rozwój e-usług, zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania
administracji i świadczenia usług publicznych).
 Cyberbezpieczeństwo (projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów
informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i
lokalnym).
 Rozwój infrastruktury danych przestrzennych.
 Usługi w zakresie e-zdrowia.
 Aplikacje w oparciu o dostępne cyfrowo ISP (informacje sektora publicznego).
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PRIORYTET I. KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA (EFRR)

1.3 Wsparcie MŚP

Cel szczegółowy: 1(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Rodzaje działań:
 Wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości.
 Promocja gospodarki regionalnej.
 Internacjonalizacja MŚP (doradztwo jako element projektu).
 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (w tym jako możliwy element kompleksowego projektu:
doradztwo, wdrożenie technologii TIK w przedsiębiorstwach, rozwiązania z zakresu GOZ oraz Przemysłu
4.0).
 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP.
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PRIORYTET I. KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA (EFRR)

1.4 RIS i transformacja przemysłowa
Cel szczegółowy: 1(iv) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Rodzaje działań:
 Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału
regionalnych systemów innowacji w ramach PPO (RIS).
 Wsparcie potencjału regionalnych klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału
infrastrukturalnego) i wzrostowych w związku z nową usługą.
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez usługi świadczone przez klastry (w uproszczonej formie, np.
bonów).
 Budowa potencjału ośrodków innowacji.
W ramach CS1(iv) wymagane jest zapewnienie zgodności projektów z RIS.
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PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)

513,4 mln euro
2.1 Efektywność energetyczna
Cel szczegółowy: 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
Rodzaje działań:
 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej.
 Efektywność energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - poprzez odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, głęboką i kompleksową
modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń OZE.
 Systemy ciepłownicze i chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła.
 Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG.

2.2 OZE
Cel szczegółowy: 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym
określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Rodzaje działań:
 Instalacje do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami do sieci oraz inwestycje w magazyny energii na potrzeby OZE, w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, wodoru niskoemisyjnego.
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PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)

2.3 Adaptacja do zmian klimatu
Cel szczegółowy: 2(iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego
Rodzaje działań:
 Kompleksowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego, poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu błękitnej i zielonej infrastruktury.
 Retencjonowanie wód w naturalnych lub seminaturalnych ekosystemach.
 Urządzenia wodne i infrastruktura towarzysząca służąca przeciwdziałaniu /zmniejszeniu skutków powodzi
lub suszy.
 Mała retencja, przede wszystkim w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych oraz ekosystemach
przekształconych, wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej.
 Systemy prognozowania i ostrzegania środowiskowego.
 Systemy ratownictwa (m.in. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk
katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).
 Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych (wsparcie jako element
16
większego projektu).

PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)

2.4 Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa
Cel szczegółowy: 2(v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Rodzaje działań:
 Infrastruktura kanalizacyjna oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w ramach Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w aglomeracjach 2-15 tys. RLM, które nie spełniają wymogów
Dyrektywy Ściekowej 91/271/EWG, w tym zagospodarowanie osadów ściekowych
 Infrastruktura niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody pitnej.

2.5 GOZ
Cel szczegółowy: 2(vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki
zasobooszczędnej
Rodzaje działań:
 Projekty przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania surowców, recyklingu materiałów
i efektywnego gospodarowania zasobami w kierunku priorytetowych procesów określonych w hierarchii sposobów
postępowania z odpadami.
 Recykling odpadów, w szczególności odpadów komunalnych (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej).
 Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK).
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PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)

2.6 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
Cel szczegółowy: 2(vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz
zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia
Rodzaje działań:
 Poszerzanie i dbałość o obszary i obiekty objęte/obejmowane prawnymi formami ochrony przyrody, w tym
projekty służące ochronie tych obszarów poprzez dywersyfikację ruchu turystycznego.
 Opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych i waloryzujących dla obszarów chronionych.
 Ochrona czynna, m.in.: ograniczanie gatunków inwazyjnych, ochrona zagrożonych gatunków (ex-situ i insitu) i siedlisk, restytucja gatunków ginących, zachowanie i odnowa różnorodności biologicznej.
 Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o
gatunki rodzime podlegające ochronie.
 Rekultywacja, w tym remediacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą (w tym składowisk
odpadów) oraz przywrócenie ich funkcjonalności środowiskowej i nadanie funkcji przyrodniczych lub
społecznych.
 Indywidualne systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na obszarach cennych
przyrodniczo.
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PRIORYTET III. MOBILNOŚĆ MIEJSKA (EFRR)

70,3 mln euro

3.1 Zrównoważona mobilność miejska
Cel szczegółowy: 2(viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu
transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Rodzaje działań:
 Zintegrowany i efektywny system publicznego transportu zbiorowego na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym m.in.:
− infrastruktura transportu publicznego (organizacja ruchu, budowa, remont, przebudowa pętli, zatok, dworców lub wydzielenie
buspasów; parkingi P&R zlokalizowane na obrzeżach miast, obiekty typu B&R, węzły przesiadkowe, infrastruktura paliw
alternatywnych),
− bezemisyjny lub niskoemisyjny tabor autobusowy spełniający wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu
Dyrektywy 2019/1161,
− infrastruktura dla ruchu niezmotoryzowanego, mikromobilność i aktywne formy mobilności,
− nowe rodzaje transportu zbiorowego,
− rozwiązania cyfrowe,
− działania na rzecz taryfowej integracji transportu zbiorowego,
− poprawa bezpieczeństwa.

Wsparcie musi wynikać z dokumentu z zakresu planowania transportu.
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PRIORYTET IV. MOBILNOŚĆ I ŁĄCZNOŚĆ (EFRR)
234,9 mln euro

4.1 Infrastruktura drogowa
Cel szczegółowy: 3(ii) Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej
Rodzaje działań:
 Inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich (zgodne z regionalnym planem transportowym), stanowiące:
−
bezpośrednie lub pośrednie połączenia do autostrady / drogi ekspresowej,
−
bezpośrednie połączenia do dróg krajowych, przejść granicznych, portów lotniczych, istniejących lub nowych terenów inwestycyjnych
i miejsc koncentracji działalności gospodarczej, terminali intermodalnych / centrów lub platform logistycznych / stacji kolejowych, innych
węzłów transportowych / gałęzi transportu,
−
obwodnice na drogach wojewódzkich,
−
mosty na drogach wojewódzkich,
−
inwestycje niezbędne do zapewnienia / wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego na zasadach użyteczności publicznej,
−
inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępności obszarów o utrudnionej dostępności (obszary o najniższej dostępności lub najbardziej
oddalone) oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie z ośrodkami koncentracji funkcji gospodarczych,
−
brakujące połączenia w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi lub ośrodkiem wojewódzkim,
−
inwestycje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. likwidacja miejsc niebezpiecznych),
−
inwestycje ukierunkowane na zmniejszenie ruchu samochodowego (tranzytowego) w miastach (np. obwodnice),
−
systemy / narzędzia cyfrowe (np. ITS),
−
infrastrukturę wykorzystującą alternatywne źródła energii (np. oświetlenie dróg, podświetlane znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego wykorzystujące OZE).

Inwestycje muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego.
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PRIORYTET IV. MOBILNOŚĆ I ŁĄCZNOŚĆ (EFRR)

4.2 Kolej
Cel szczegółowy: 3(ii) Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności
odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu
do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej
Rodzaje działań:
 bezemisyjny tabor kolejowy wyposażony w odpowiednie urządzenia ERTMS - wykorzystywany w
przewozach pasażerskich lub intermodalnych o charakterze regionalnym (elektryczny lub wodorowy),
w tym miejskich, podmiejskich oraz aglomeracyjnych (z możliwością obsługi połączeń wychodzących poza
obszar województwa),
 baza utrzymaniowo – naprawcza taboru kolejowego,
 rozwiązania cyfrowe (ITS, systemy organizacji przewozów, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej,
aplikacje planowania podróży, rezerwacji i zakupu biletów, systemy dla transportu intermodalnego).
Inwestycje muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego.
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PRIORYTET IV. MOBILNOŚĆ I ŁĄCZNOŚĆ (EFRR)

4.3 Zrównoważony transport pozamiejski
Cel szczegółowy: 3(ii) Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej
na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do sieci TEN-T i
mobilności transgranicznej
Rodzaje działań:
 Publiczny system pozamiejskich (subregionalnych - powiat-powiat, miasto-wieś) przewozów pasażerskich, w tym m.in.:
−
−
−
−
−
−

infrastruktura liniowa i punktowa publicznego transportu zbiorowego (m.in. węzły / miejsca przesiadkowe, parkingi, dworce, przystanki,
zajezdnie i pętle autobusowe, stacje obsługi, infrastruktura ładowania / tankowania paliw alternatywnych, linie, bądź odcinki linii),
tabor autobusowy wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym (na zasadzie użyteczności publicznej), spełniający wymogi dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów transportu drogowego,
połączenia pierwszej / ostatniej mili (infrastruktura dla niezmotoryzowanych – drogi / pasy / ścieżki / trasy rowerowe oraz promocja ruchu
pieszego i rowerowego, systemy bike-sharing, parkingi P&R, ciągi pieszo-rowerowe, urządzenia transportu osobistego, innowacyjne formy
transportu, np. transport na żądanie itp.),
sieci tras rowerowych o ustalonych standardach technicznych zgodnie z założeniami Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa
Podkarpackiego,
rozwiązania cyfrowe - infrastruktura informatyczna i oprogramowanie (ITS, systemy organizacji przewozów / połączeń, systemy informacji
pasażerskiej, aplikacje planowania podróży, rezerwacji i zakupu biletów, bazy rozkładów jazdy, rozwiązania cyfrowe wykorzystywane dla
aktywnych form mobilności i mikromobilności, itp.),
działania na rzecz taryfowej integracji transportu zbiorowego (np. systemy typu „wspólny bilet”).

Inwestycje muszą być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym / wynikać z dokumentu z zakresu planowania transportu.
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PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

194,9 mln euro

5.1 Infrastruktura edukacji
Cel szczegółowy: 4(ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu
w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym
poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Rodzaje działań:
Infrastruktura przedszkoli:
 infrastruktura na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem gwarantującym
wysoką jakość kształcenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - budowa nowego obiektu.
Infrastruktura szkolnictwa ogólnego:
 infrastruktura dydaktyczna istniejących budynków szkolnych wraz wyposażeniem w nowoczesny sprzęt ICT i materiały
dydaktyczne oraz obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów,
 inwestycje w infrastrukturę placówek realizujących kształcenie specjalne wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego:
 inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny
do kształcenia a także ukierunkowane wyposażenie/doposażenie na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia
praktycznego - w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,
 inwestycje w infrastrukturę placówek realizujących kształcenie specjalne.
Inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym zakup niezbędnego wyposażenia
23
(jako element projektu). Dotyczy wszystkich typów projektów.

PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

5.2 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Cel szczegółowy: 4(ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej
infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz
online
Rodzaje działań:
 inwestycje w istniejącą infrastrukturę uczelni wyższych (obejmujących sale dydaktyczne/ wykładowe oraz obiekty
służące wzmacnianiu sprawności fizycznej studentów/słuchaczy) wraz z zakupem wyposażenia do zajęć oraz
dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia.
Inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym zakup niezbędnego
wyposażenia (jako element projektu)
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PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

5.3 Infrastruktura włączenia społecznego
Cel szczegółowy: 4(iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych,
gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych
potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne

Rodzaje działań:
Infrastruktura społeczna powiązana z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i
deinstytucjonalizacji usług w zakresie m.in.:
 ośrodków wsparcia,
 rodzinnych domów pomocy,
 placówek wsparcia dziennego,
 placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), w przypadku CIS, ZAZ, KIS, WTZ np. zakup
dzierżawionych/wynajmowanych nieruchomości oraz remont, rozbudowa budynków własnych, związanych ze
wsparciem pieczy zastępczej, rodzinnej (rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej
(placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne)
 noclegowni i domów dla bezdomnych.
25

PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

5.3 Infrastruktura włączenia społecznego (cd.)
Cel szczegółowy: 4(iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych,
gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o
szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi
społeczne
Rodzaje działań cd.:
Mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe, wspierane, lokale/mieszkania w ramach najmu
socjalnego:
 inwestycje w celu adaptacji lub dzierżawy do użytkowania na mieszkania wspomagane/chronione /treningowe
i realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia powiązane z procesem integracji
społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej, skierowane do osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno - zawodowej,
w tym osób opuszczających instytucjonalne, a także rodzinne formy pieczy zastępczej. Dopuszczalne będzie
wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych.
 inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane (np.
instalacja wind), w tym zakup niezbędnego wyposażenia (jako element projektu). Dotyczy wszystkich typów
26
projektów.

PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

5.4 Infrastruktura ochrony zdrowia
Cel szczegółowy: 4(v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności
systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.
Rodzaje działań:
 inwestycje w infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia, w szczególności świadczących usługi medyczne,
a także służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej
 zakup nowoczesnego/innowacyjnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia
usług medycznych, a także służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej zgodnie z zasadami
deinstytucjonalizacji,
 rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako element szerszego projektu
 budowa klinicznego szpitala uniwersyteckiego.
 budowa Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka
 inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym
zakup niezbędnego wyposażenia (jako element projektu).
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PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)
Cel szczegółowy: 4(vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu
społecznym i innowacjach społecznych.

5.5 Infrastruktura kultury
Rodzaje działań:
 inwestycje w infrastrukturę zabytków i instytucji kultury,
 inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym
zakup niezbędnego wyposażenia (jako element projektu).

5.6 Infrastruktura szlaków turystycznych
Rodzaje działań:
 istniejące i nowoprojektowane szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (w tym rowerowe, piesze,
wodne/kajakowe/pontonowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w bezpośrednim sąsiedztwie
 inwestycje w infrastrukturę w zakresie dostosowania do potrzeb OzN poprzez roboty budowlane, w tym
zakup niezbędnego wyposażenia (jako element projektu).
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PRIORYTET V. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (EFRR)

5.7 Podkarpackie bez barier
Cel szczegółowy: 4(vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu
społecznym i innowacjach społecznych.

Rodzaje działań:
 dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb OzN - poprzez budowę, przebudowę i
modernizację obiektów i urządzeń służących OzN, w tym także zakup niezbędnego wyposażenia i
oprogramowania - zgodnie ze standardami dostępności
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PRIORYTET VI. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE

318,8 mln euro

6.1 Zintegrowany rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na obszarach miejskich
Cel szczegółowy: 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej
turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich
Rodzaje działań:
 ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
 ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury
 ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000
 fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Inwestycje muszą być wdrażane poprzez instrument ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
30

Obszary objęte strategiczną
interwencją w FEP 2021-2027– CS (i)

 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
(ROF)
 regionalne bieguny wzrostu – 11 MOF

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Potencjalne rozszerzenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego
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6.2 Zintegrowany rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na obszarach wiejskich i
zmarginalizowanych
Cel szczegółowy: 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury,
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż
miejskie
Rodzaje działań:






ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury
ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000
fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Inwestycje muszą być wdrażane poprzez instrumenty IIT (Inne Instrumenty Terytorialne)
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Obszary objęte strategiczną
interwencją w FEP 2021-2027– CS (ii)









obszary zmarginalizowane –
wynikające z SOR/KSRR 2030
oraz z rozszerzonej analizy
regionalnej (96 gmin)
obszary wiejskie
obszar Bieszczad
obszar gmin „Błękitnego Sanu”
obszar Roztocza
pozostałe krajowe i regionalne
OSI
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PRIORYTET VII. KAPITAŁ LUDZKI GOTOWY DO ZMIAN (EFS+)
494,7 mln euro
Cel szczegółowy: 4(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących
pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale
bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych
zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
 instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
realizowane przez PUP.

7.2 Aktywizacja zawodowa młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji – projekty Ochotniczych Hufców
Pracy
 instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
realizowane przez OHP.
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Cel szczegółowy: 4(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób
poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży,
długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób
biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

7.3 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 kompleksowe wsparcie dotacyjne dla osób młodych bezrobotnych do 30 r.ż., realizowane zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy co do formy i zasad świadczenia.

7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach
krótkoterminowych i cywilno-prawnych oraz odchodzących z rolnictwa
 instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, z wyłączeniem dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności
gospodarczej.
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Cel szczegółowy: 4(b) modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania
zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na
rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów
i mobilności na rynku pracy.

7.5 Wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) oraz innych Instytucji rynku pracy
 rozwój kompetencji pracowników PSZ oraz innych Instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego
rynku pracy, w zakresie m.in. dostosowania usług do zmieniającego się rynku pracy,
 doskonalenie mechanizmów i instrumentów umożliwiających szybkie dostosowanie podaży do zmian popytu na rynku
pracy w zakresie kwalifikacji, umiejętności i terytorialnej mobilności.
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Cel szczegółowy: 4(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które
uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

7.6 Aktywizacja zdrowotna pracowników
 regionalne programy zdrowotne (RPZ), obejmujące m.in. profilaktykę chorób będących istotnym problemem zdrowotnym
regionu lub rehabilitację medyczną ułatwiającą powroty do pracy, w tym również kształcenie / przekwalifikowanie /
szkolenia specjalistyczne kadry, niezbędne do realizacji RPZ,
 eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez m.in. wdrażanie w zakładach pracy programów
przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, w tym
działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w pracy, przyczyniających się do eliminowania
zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników.
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Cel szczegółowy: 4(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które
uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

7.7 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców







adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w tym upowszechnianie zachowań proekologicznych np.:
– audyt pracodawcy pod kątem wdrożenia elastycznego systemu pracy (w tym pracy zdalnej)
– rozwój i adaptacje środowiska pracy, w tym miejsc pracy chronionej (techniczna, funkcjonalna itp.), tworzenie office sharing,
– wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników (np. przez pogramy mentoringowe, sesje
coachingowe, programy autoprezentacyjne i rotacyjne pracowników itp.), z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów
przywódczych kobiet,
– dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób starszych.
wsparcie wszystkich pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, m.in. poprzez np. działania (w
tym świadomościowe) ułatwiające stosowanie elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.
wsparcie i zaangażowanie partnerów społecznych i przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci
i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.
outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących
pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, w tym poprzez m.in. współpracę z firmami poszukującymi pracowników ze
spersonalizowanymi umiejętnościami lub możliwością przebranżowienia.
tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z
możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych.
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Cel szczegółowy: 4(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które
uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

7.8 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr




usługi rozwojowe w PSF dla pracodawców i ich pracowników, w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników
zgodne z ich zidentyfikowanymi potrzebami, w tym m. in. poprzez:
˗ ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami m.in. dla kadr zarządzających i pracowników,
podmiotów w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno –
technicznym podmiotu.
wsparcie projektów tworzących lub odtwarzających miejsca pracy o najwyższej jakości, w tym również wymagające zaktualizowania
kompetencji i uwzględniające transformację ekologiczną i cyfrową, m.in. poprzez: przekwalifikowania pracowników, stworzenie
możliwości uczenia się w miejscu pracy celem przyuczenia do zawodu.
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Cel szczegółowy: 4(e) poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia
i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w
celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego

7.9 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki, programowania oraz myślenia twórczego u
uczniów szkół podstawowych







szkolenie nauczycieli z zakresu nauczania robotyki i programowania
zajęcia dla uczniów (również w formie zajęć dodatkowych realizowanych w szkole) a także warsztaty, obozy kształtujące umiejętności
uczniów w zakresie robotyki i programowania
wyposażenie pracowni robotyki w zestawy robotów, niezbędny sprzęt komputerowy oraz potrzebne oprogramowanie
merytoryczne i techniczne wsparcie nauczycieli i uczniów
powołanie sieci wsparcia i współpracy nauczycieli zajmujących się robotyką
organizacja wydarzeń promujących naukę programowania, pikników naukowych, konkursów dla uczniów z programowania
i robotyki.
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Cel szczegółowy: 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

7.10 Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego







tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywanie istniejącej bazy lokalowej tylko tam, gdzie występują rzeczywiste
deficyty i potrzeby, wydłużenie pracy OWP
rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia
wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci
podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry OWP
zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia
preorientacja zawodowa dla dzieci
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Cel szczegółowy: 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i
opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i
uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

7.11 Wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne w zakresie dostosowania do wymagań rynku pracy
 kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez przygotowanie założeń systemu
nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
˗ współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
˗ szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji
˗ staże i praktyki uczniowskie (kształcenie zawodowe)
 wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej (z wykorzystaniem modeli wypracowanych w projekcie Przestrzeń
dostępnej szkoły)
 wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych
 podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół
 innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne oraz eksperymenty pedagogiczne
 wizyty studyjne (w tym zagraniczne)
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Cel szczegółowy: 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

7.12 Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie dostosowania do wymagań
rynku pracy






wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli
upowszechnienie korzystania z doradztwa zawodowego i edukacyjnego, profesjonalizacja doradztwa m.in. poprzez współpracę
z PSZ (projekt w trybie niekonkurencyjnym – WUP)
utworzenie systemu wyszukiwania i wspierania uczniów zdolnych oraz wsparcie m.in. uczniów znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce i/lub współzawodnictwie sportowym np. poprzez programy stypendialne
włączenie rodziców w działalność szkoły
wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole
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Cel szczegółowy: 4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości
podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie
potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

7.13 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji





usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą
podnieść swoje kwalifikacje/ kompetencje lub przekwalifikować się (w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych
za pośrednictwem BUR) poprzez m.in.:
˗ kwalifikacyjne kursy zawodowe,
˗ kursy umiejętności zawodowych,
˗ inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ich
odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
˗ walidację i certyfikację kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawianie, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
˗ promowanie form kształcenia ustawicznego
wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE), np. poprzez tworzenie lokalnych punktów
wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób
z niepełnosprawnościami;
wsparcie w uzyskiwaniu podstawowych kompetencji, również cyfrowych (realizowane poza systemem BUR i PSF umożliwiające
wdrażanie Upskilling pathways - ścieżki poprawy umiejętności), w tym poprzez docieranie do grup docelowych
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Cel szczegółowy: 4(h) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans,
niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup
w niekorzystnej sytuacji

7.14 Aktywna integracja





kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
m.in. osób z niepełnosprawnościami, oraz biernych zawodowo (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności)
realizowane w nowoutworzonych i istniejących jednostkach reintegracyjnych Centrach Integracji Społecznej (CIS), Klubach Integracji
Społecznej (KIS), Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ),
kompleksowe programy aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykorzystujące
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w szczególności usługi reintegracji i rehabilitacji społecznozawodowej oraz działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych,
kompleksowa aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna społeczności romskiej.

7.15 Ekonomia społeczna i solidarna




wsparcie na utrzymanie istniejących miejsc pracy w PS oraz utworzenie nowych miejsc pracy w PS oferujących stabilne zatrudnienie
m.in. poprzez bezzwrotne wsparcie finansowe, usługi inkubacyjne i animacyjne,
usługi wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES i PS, w tym wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS,
usługi wspierające rozwój PES/PS poprzez podnoszenie potencjału, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES/ PS w
ramach procesów biznesowych i/lub reintegracyjnych realizowane w szczególności za pośrednictwem BUR.
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Cel szczegółowy: 4(i) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

7.16 Aktywna integracja migracyjna


kompleksowe działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej obywateli państw trzecich oraz ich otoczenia realizowane w
oparciu o indywidualną ścieżkę wsparcia (w tym projekt w trybie niekonkurencyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie).
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Cel szczegółowy: 4(k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług,
w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej;
modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

7.17 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej








kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami, w
tym wsparcie działań zapobiegających umieszczaniu w placówkach całodobowych poprzez zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym w szczególności rozwój usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, rozwój usług asystenckich, wsparcie, w tym wytchnieniowe, opiekunów faktycznych
(nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą itp.,
wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych,
wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań o charakterze chronionym i wspomaganym lub rozwój mieszkalnictwa adoptowalnego,
działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz inne rozwiązania łączące wsparcie społeczne i mieszkaniowe,
wsparcie, procesu usamodzielniania osób przybywających i opuszczających placówki całodobowe
wsparcie w zakresie finansowania (tworzenie/funkcjonowanie) wypożyczalni sprzętu wspomagającego, pielęgnacyjnego
i rehabilitacyjnego wraz z doradztwem i treningami w zakresie obsługi w warunkach domowych,
wsparcie osób starszych poprzez działania na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych,
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Cel szczegółowy: 4(k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych
cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki
zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z
niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

7.17 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej (cd.)









wsparcie osób starszych poprzez działania na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych,
inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług w obszarze włączenia społecznego,
tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr niezbędnej do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług
społecznych w środowisku lokalnym , w tym szczególnie pracowników pomocy społecznej,
regionalne programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu kierowane do grup
docelowych innych niż w RPZ w celu (d), w tym również kształcenie / przekwalifikowanie / szkolenia specjalistyczne kadry niezbędne
do realizacji RPZ,
wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym m.in.
˗ upowszechnienie modelu wsparcia na rzecz poprawy stanu zdrowia psychicznego dorosłych,
˗ Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM), opieka długoterminowa, hospicyjna i paliatywna, w tym zakup sprzętu, poradnictwo
dla opiekunów faktycznych nad osobami starszymi, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi,
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wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych.
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Cel szczegółowy: 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

7.18 Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
najbardziej potrzebujących i dzieci











działania mające na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych
zawodowo,
usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz różnego rodzaju placówkach całodobowych
np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp.,
wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczających
kryzysu oraz otoczenia ww. osób / rodzin (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia rodzinom),
wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych instytucji opieki całodobowych, m.in. poprzez promowanie idei
rodzicielstwa zastępczego, usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz kandydatów, tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej,
upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne oraz wsparcie kandydatów na rodziców
adopcyjnych,
kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,
wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i
mieszkaniowe (wsparcie na rzecz osób usamodzielnianych i rodzin),
wsparcie dla osób w sytuacjach kryzysowych poprzez dostęp do usług interwencji kryzysowej,
usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
stworzenie punktów poradnictwa specjalistycznego dotyczących diagnostyki i terapii dzieci z FAS/FASD,
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PRIORYTET VII. KAPITAŁ LUDZKI GOTOWY DO ZMIAN (EFS+)
Cel szczegółowy: 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

7.18 Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osób najbardziej potrzebujących i dzieci (cd.)





usługi w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, od alkoholu i od substancji
psychoaktywnych oraz działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
kompleksowe usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym,
wsparcie potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej lub reintegracji społeczno-zawodowej
lub na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży, rodziny i pieczy zastępczej,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr niezbędnej do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług
społecznych na poziomie lokalnym, w tym szkolenia kadr na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny oraz pieczy zastępczej.
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PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)

30 mln euro

Cel szczegółowy: 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

8.1 Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną




wsparcie różnych form rozwijających kompetencje, uzdolnienia, umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania uczniów (np. poprzez
zajęcia realizowane w obszarze bezpośrednio związanym z tematem rozwijanych kompetencji umiejętności, uzdolnień i wiedzy;
korepetycje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, półkolonie tematyczne)
wsparcie działań służących pomocy uczniom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywaniu problemów (np. związanych
z pandemią COVID-19; stresem, wymaganiami i obowiązkami, presją społeczną i medialną)
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skierowane do uczniów z trudnościami edukacyjnymi
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PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)
Cel szczegółowy: 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

8.2 Wsparcie szkół na terenach wiejskich









kompleksowe programy rozwojowe, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji m.in. poprzez przygotowanie założeń
systemu nauczania i programów nauczania w zakresie dostosowania ich do wymagań rynku pracy poprzez m.in.:
˗ współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły
˗ szkolenia i kursy dla uczniów prowadzące m.in. do nabywania, potwierdzania kompetencji i kwalifikacji
wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych
wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej (z wykorzystaniem modeli wypracowanych w projekcie Przestrzeń
dostępnej szkoły)
podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli,
włączenie rodziców w działalność szkoły
wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole
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PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)

Cel szczegółowy: 4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości
podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie
potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

8.3 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji


wsparcie w uzyskiwaniu podstawowych kompetencji, również cyfrowych (realizowane poza systemem BUR i PSF umożliwiające
wdrażanie Upskilling pathways - ścieżki poprawy umiejętności), w tym poprzez docieranie do grup docelowych.
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PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)
Cel szczegółowy: 4(k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych
cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym
opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

8.4 Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej







wsparcie skierowane do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez
zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym w szczególności rozwój usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenckich, wsparcie, w tym wytchnieniowe, opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do opieki nad w/w osobą itp.,
wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań o charakterze chronionym i wspomaganym lub rozwój mieszkalnictwa adoptowalnego,
działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz inne rozwiązania łączące wsparcie społeczne i mieszkaniowe,
wsparcie skierowane do osób starszych poprzez działania na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych,
w tym w szczególności działania na rzecz samopomocy, tworzenie lub wsparcie już istniejących placówek wsparcia seniorów,
wsparcie w zakresie finansowania (tworzenie/funkcjonowanie) wypożyczalni sprzętu wspomagającego, pielęgnacyjnego
i rehabilitacyjnego wraz z doradztwem i treningami w zakresie obsługi w warunkach domowych,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr niezbędnej do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych
w środowisku lokalnym, w tym szczególnie pracowników pomocy społecznej.
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PRIORYTET VIII. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS+)

Cel szczegółowy: 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

8.5 Integracja społeczna na obszarach wiejskich




działania skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagających wsparcia, przebywających
w rodzinach oraz różnego rodzaju placówkach całodobowych,
działania skierowane do rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub
doświadczających kryzysu oraz otoczenia ww. osób / rodzin (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia
rodzinom),
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr niezbędnej do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych
na poziomie lokalnym, w tym szkolenia kadr na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.
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