
 

Informacje dodatkowe w zakresie tematyki konkursu 

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) współfinansuje Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ). 

 

EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-

gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. 

Szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy ze względu na różnorodne czynniki: 

wiek, niskie bądź nieadekwatne do potrzeb pracodawców wykształcenie, płeć, niepełnosprawność, niski 

status materialny, zamieszkiwanie na obszarach znacznie oddalonych od dużych ośrodków miejskich, 

stan zdrowia i inne. Celem EFS jest finasowanie działań i projektów, które będą likwidować te bariery 

pomagać wrócić na rynek pracy i do pełni życia społecznego.  

 

RPO WZ to program realizowany w naszym regionie w latach 2014-2020, który określa kierunki 

wykorzystania funduszy unijnych w celu poprawy ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej 

województwa.  

 

Europejski Fundusz Społeczny, w ramach tego programu, finansuje trzy obszary (tzw. Osie 

Priorytetowe): rynek pracy, integracja społeczna, edukacja. 

 

Przedsięwzięcia przewidziane w ramach osi VI Rynek Pracy mają na celu zwiększenie zatrudnienia 

osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby 

niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane.  

Ponadto, mogą być prowadzone działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poprawy 

sytuacji osób pracujących, zarabiających płacę minimalną, takich jak: osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych, cywilno-prawnych lub też odchodzących z rolnictwa w celu poprawy ich sytuacji na 

rynku pracy. Wsparcie przeprowadzane jest z zastosowaniem odpowiednich instrumentów i form, które 

będą odpowiadały na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, 

szkolenia. 

Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w zakresie rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji. 

Ponadto przedsięwzięcia będą również miały na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami 

z ww. sektorów. 

Działania będą również dotyczyły zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz inne działania 

umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego poprawiające szanse na zatrudnienie osób, 

które pełnią funkcje opiekuńcze. 

Ponadto przewidziano działania, które będą przeciwdziałać bierności zawodowej wynikającej z wieku  

i stanu zdrowia. 

PRZYKŁADOWE PROJEKTY Z TEGO OBSZARU: 



 

Historia (nie)jednej działalności 

Zbadaj się i wygraj… życie! 

Zawodowi kierowcy pilnie poszukiwani 

Wróciły do pracy dzięki „Kogutowi” 

 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach osi VII Włączenie społeczne mają na celu 

wspieranie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (są to m.in. osoby 

korzystające ze świadczeń społecznych, przebywające w pieczy zastępczej i ją opuszczające, 

przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne ze 

względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby bezdomne)  w ich powrocie na 

rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Projekty te oferują uzupełnienie edukacji, kwalifikacji zawodowych, podniesienie kompetencji 

społecznych, pomoc w znalezieniu pracy. 

Wpierany jest też rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych podmiotów integracji 

społecznej, czyli instytucji, które pomagają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznymi w powrocie 

na rynek pracy  i do życia społecznego. 

Ważnym działaniem jest wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych (w szczególności 

spółdzielni socjalnych), obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe (w trakcie 

rozpoczynania prowadzenia działalności oraz w początkowym okresie rozwoju). Istotne będzie również 

wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

(w szczególności spółdzielniach socjalnych). 

Kolejnym ważnym punktem jest wsparcie sektora usług społecznych. To projekty związane z poprawą 

dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami. Wsparcie 

opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami aktywizującymi ich opiekunów w 

celu promowania ich zatrudnienia. To rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych; usług poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz usług interwencji 

kryzysowej. 

Wspierane będą także rodziny przechodzące trudności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi,  

a także projekty, które rozwijają rodzinną pieczę zastępczą oraz wspomagają rodziny zastępcze. 

PRZYKŁADOWE PROJEKTY Z TEGO OBSZARU: 

Zachodniopomorskie włącza społecznie 

Odczarować warsztaty 

Bo praca też jest ważna 

Zapewnić wytchnienie 

Dom-bezpieczna przystań dla dzieci 

 

   

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach osi VIII Edukacja mają przyczynić się do 

zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej, podniesienia jakości edukacji na każdym poziomie 

https://www.wup.pl/rpo/ps/historia-niejednej-dzialalnosci/
https://www.wup.pl/rpo/ps/zbadaj-sie-i-wygraj-zycie/
https://www.wup.pl/rpo/ps/zawodowi-kierowcy-pilnie-poszukiwani/
https://www.wup.pl/rpo/ps/wrocily-do-pracy-dzieki-kogutowi/
https://www.wup.pl/rpo/ps/zachodniopomorskie-wlacza-spolecznie/
https://www.wup.pl/rpo/ps/odczarowac-warsztaty/
https://www.wup.pl/rpo/ps/bo-praca-tez-jest-wazna/
https://www.wup.pl/rpo/ps/zapewnic-wytchnienie/
https://www.wup.pl/rpo/ps/dom-bezpieczna-przystan-dla-dzieci/


 

nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) oraz większego jej powiązania 

z rynkiem pracy.  

W szczególności wspierane jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, zarówno w szkołach 

branżowych i technikach poprzez  organizację dodatkowych kursów dla uczniów i nauczycieli tych szkół 

oraz praktyk i staży. Dodatkowo, wspierane mogą być inwestycje w infrastrukturę w celu podniesienia 

jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. 

Projekty kierowane mogą być też do osób dorosłych w zakresie podnoszenia, zmiany i nabywania 

nowych kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 

umiejętności zawodowych.  

Wspierane jest też kształcenie osób dorosłych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób 

starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych (kursy komputerowe) i porozumiewania się w językach obcych. 

PRZYKŁADOWE PROJEKTY Z TEGO OBSZARU: 

Dzień dobry! dzieńdoberek 

Stolarz – zawód w dechę 

Czas zawodowców 

Kwalifikacje na wagę…metalu 

 

Więcej informacji o realizowanych projektach znajduje się na stronie www.wup.pl 

Zakładki: 

Sukcesy projektów 

Poznaj projekty i weź w nich udział  

https://www.wup.pl/rpo/ps/dzien-dobry-dziendoberek/
https://www.wup.pl/rpo/ps/stolarz-zawod-w-deche/
https://www.wup.pl/rpo/ps/czas-zawodowcow/
https://www.wup.pl/rpo/ps/kwalifikacje-na-wage-metalu/
http://www.wup.pl/
https://www.wup.pl/rpo/sukcesy-i-efekty-projektow/
https://www.wup.pl/rpo/dowiedz-sie-wiecej/poznaj-projekty/

