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Polska będzie beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-
2027. 
W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji 

ponad 76 mld euro. 

Środki pochodzą z następujących funduszy unijnych: 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

2. Europejski Fundusz Społeczny+, 

3. Fundusz Spójności, 

4. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, 

5. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.1 

W perspektywie finansowej 2021-2027, realizowane będą niżej wskazane programy 

operacyjne:  

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS): koncentrują 

wsparcie na: bezpieczeństwie energetycznym Polski, rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

ochronie środowiska, bezpiecznym i ekologicznym transporcie, rozwoju ochrony zdrowia, a 

także rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego2.  Stanowi kontynuację  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014- 

2020. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG): koncentrują wsparcie na: 

rozwoju gospodarczym, innowacyjności oraz B+R, transferze technologii, wdrożeniu 

Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w Polsce oraz cyfryzacji przedsiębiorstw3. Stanowi 

kontynuację  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w perspektywie finansowej 

2007-2013 oraz  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 

2014- 2020. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS): koncentrują wsparcie na:  

inwestycjach w poprawę sytuacji osób na zmieniającym się rynku pracy, rozwoju edukacji i 

usług zdrowotnych, wsparciu rodziców w opiece nad dziećmi i osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC): koncentrują wsparcie na: inwestycjach w 

zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwoju e-usługi, 

wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.   

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: koncentrują wsparcie na: inwestycjach 

mających na celu ułatwianie rozwoju biznesu, transporcie, inwestycjach w sieci 

energetyczne, ochronę środowiska i turystykę (dodatkowe wsparcie obejmujące Polskę 

                                                           
1 Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl) stan na dzień 
14.10.2022r. 
2 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
3 Program FENG zaakceptowany przez Komisję Europejską, Założenia Programu Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (poir.gov.pl) 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/umowa-partnerstwa/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/feniks/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
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Wschodnią – z  programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego). 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: koncentrują wsparcie na: najuboższych i 

najbardziej potrzebujących.  

Fundusze Europejskie dla Rybactwa: koncentrują wsparcie na: wspólnej polityce 

rybołówstwa, unijnej polityce morskiej, zrównoważonym rybołówstwie i ochronie żywych 

zasobów morza, inwestycjach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju 

zrównoważonego niebieskiej gospodarki, bezpieczeństwie oraz czystość mórz i oceanów, 

poprawie skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami.  

Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej: koncentrują wsparcie na: działania ch 

wzmacniających potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięciach 

koordynacyjnych, np. w obszarze Funduszy Europejskich.  

16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący 

inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony będą wspierać przedsiębiorczość, dostęp do 

edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. 

Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport.   

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej: programy mają charakter 

międzynarodowy i dzielą się na: 

− transgraniczne: np.: Program Interreg Czechy-Polska, 

− transnarodowe: np.: Program Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego, 

− międzyregionalne: URBACT, ESPON i Interreg Europa. 
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Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 
(FENIKS) 

PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 
Wsparcie 
sektorów 
energetyka i 
środowisko z 
Funduszu 
Spójności.  
 
Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
efektywności 
energetycznej i 
redukcji emisji 
gazów  
Cieplarnianych. 

Wsparciu w ramach programu będą podlegać działania w zakresie 
podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej, obejmujące m.in. ocieplenie obiektu, 
wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację 
nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii 
elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów 
energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej 
energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie 
kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje 
zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w 
budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i 
klimatyzacji. Wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych 
stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem 
brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane 
gazem ziemnym będzie możliwe tylko do końca 2025 r. i tylko w 
połączeniu z inwestycjami w efektywność energetyczną (renowacją) 
budynków.  
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 
przedsiębiorstw wymiana indywidualnego źródła ciepła opartego na 
spalaniu paliw kopalnych możliwa będzie w oparciu o hierarchię 
źródeł ciepła:  

1. ciepło systemowe, 
2. odnawialne Źródła Energii (tj. pompy ciepła),  
3. źródła wykorzystujące paliwo gazowe.  

Dopiero uzasadnienie dla braku możliwości technicznych lub 
ekonomicznych może być podstawą wyboru źródła ciepła o niższej 
hierarchii. 
 
Działania przewidziane w ramach priorytetu będą miały w głównej 
mierze na celu realizację postanowień wynikających z właściwych 
strategii rozwojowych o charakterze krajowym – Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Polityki energetycznej Polski do 
2040 r.  
Program co do zasady obejmuje swoim zasięgiem terytorium całej 
Polski. Program realizować będzie jednak projekty, których wpływ i 
znaczenie będzie miało wymiar europejski, m.in. w kontekście 
realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. 
Szczegóły (forma i zakres) wsparcia budynków publicznych zostaną 
określone w oparciu o analizę ex-ante wykonaną w ciągu roku od 
akceptacji programu. 
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Główna grupa docelowa:  

− właściciele nieruchomości objętych inwestycjami i użytkownicy 
korzystający z tej infrastruktury, 

− osoby fizyczne i prawne objęte wsparciem doradczym i 
szkoleniowym. 

Źródło informacji: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl) 

  

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/zalozenia-programu/#Dla%20kogo
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/zalozenia-programu/#Dla%20kogo
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) 

PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 
Wsparcie dla 
przedsiębiorców. 
 
Cel szczegółowy: 
Rozwijanie i 
wzmacnianie 
zdolności 
badawczych i 
innowacyjnych 
oraz 
wykorzystywanie 
zaawansowanych 
technologii 
(EFRR). 

Głównymi odbiorcami wsparcia są:  

− przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy, w tym small mid-caps i mid-
caps),  

− konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych, innych podmiotów, np. organizacji 
badawczych. 

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z 
sektora MŚP, których w największym stopniu dotykają bariery 
działalności B+R+I. 
 
Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z 
zakresu:  

− prac B+R, 

− wdrożeń innowacji,  

− rozwoju infrastruktury B+R, 

− internacjonalizacji  

− rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwem, 

− cyfryzacji przedsiębiorstw, 

− „zazieleniania” przedsiębiorstw. 
 
Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od 
zidentyfikowanych potrzeb. 
 
FENG ma strukturę modułową. Wyodrębniono: 

1. MODUŁY OBLIGATORYJNE:  

− PRACE B+R – w ramach tego modułu, Wnioskodawca może uzyskać 
finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu 
badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, 
w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go 
(również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych), zgodnie z 
zakresem przewidzianym w GBER (General Block Exemption 
Regulation, tj. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłaczeń 
blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. 
nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). W ramach projektu dopuszczalna 
jest wielokrotna realizacja niektórych etapów badań i prac 
rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów 
możliwych do komercjalizacji. Efektem modułu B+R powinno być 
opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia 
w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane 
w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” 
lub w całości z innych środków. 
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− INFRASTRUKTURA B+R – w ramach tego modułu Wnioskodawca 
może uzyskać finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną 
do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych 
produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych 
inteligentnych specjalizacji. Infrastruktura musi służyć realizacji 
prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 
zgodnie z definicją w GBER. Agenda badawcza może być 
dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub zrealizowana w 
całości z innych środków. 
2. MODUŁY FAKULTATYWNE: 

− WDROŻEŃ INNOWACJI – w ramach tego modułu możliwe jest 
finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników 
prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z 
obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych 
kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. Prace B+R 
mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane 
z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę 

− KOMPETENCJE – realizacja prac B+R, wdrażanie ich wyników oraz 
prowadzanie innowacji jest możliwe, gdy pracownicy oraz kadra 
zarządzająca przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie 
umiejętności. Wsparcie udzielane w tym module umożliwia 
doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających 
(związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych 
umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), rozumiane jako 
formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji przez 
uprawniony do tego podmiot lub kwalifikacji i kompetencji 
rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji 
(również w ramach dedykowanych konkursów), w szczególności z 
zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, 
transformacji przemysłu w ierunku gospodarki 4.0, transferu 
technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników 
prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony 
własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, 
ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki 
niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi 
infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach 
kompleksowego projektu. 

− ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW – celem wsparcia oferowanego 
w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku 
zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, 
w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Realizacja modułu ma 
wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości 
prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej 
aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model 
cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez 
projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję 



8 
 

i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Moduł 
obejmuje wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen 
środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (Product 
Environmental Footprint (PEF), Life-Cycle Assessment (LCA), 
weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental 
Technology Verification (ETV) oraz wdrożenie płynących z nich 
rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania 
przedsiębiorstw. Realizowane inwestycje powinno wykazywać 
istotny wkład w realizację celów środowiskowych. 

− CYFRYZACJA – wsparcie przeznaczone jest na finansowanie 
inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie 
rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, 
produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie 
przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu 
cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Finansowanie będzie 
mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie 
specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości 
uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup 
oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne 
komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i 
dostępne technologie. 

− INTERNACJONALIZACJA – celem wsparcia oferowanego w ramach 
modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług 
przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć 
m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w 
międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub 
usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw 
własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona. Limit kosztów 
na wydatki w w/w module będzie określony w kryteriach wyboru 
projektów. 

 
Priorytet 1. będzie wdrażany w ramach dwóch ścieżek: 

1. ścieżki ogólnej, umożliwiającej wspieranie projektów 
określonych za pomocą modułów (obligatoryjnych oraz 
fakultatywnych). Ścieżka ta będzie umożliwiała 
współfinansowanie projektów firm z wyższym poziomem 
innowacyjności,  

2. dedykowanej wsparciu projektów, które będą realizować 
założenia EZŁ lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub 
społecznymi. W ścieżce tej możliwym do zastosowania 
narzędziem oceny wybranych kryteriów będzie wykorzystanie 
algorytmów. W ramach tej ścieżki będą organizowane 
konkursy, w których modułem obowiązkowym będzie jeden z 
trzech modułów: wdrożeniowy, moduł zielony lub moduł 
cyfryzacji). 
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Wsparcie kierowane jest na obszary określone jako krajowe 
inteligentne specjalizacje oraz uzupełniająco na wyłaniające się 
specjalizacje wynikające z  
procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu 
monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). 
 
W przypadku realizacji projektów przez konsorcja (również z 
organizacją badawczą czy organizacją pozarządową), obligatoryjnym 
warunkiem jest, aby w jego skład wchodziło przedsiębiorstwo, jako 
lider konsorcjum.  

Priorytet 2: 
Środowisko 
sprzyjające 
innowacjom.  
 
Cel szczegółowy: 
Rozwijanie i 
wzmacnianie 
zdolności 
badawczych i 
innowacyjnych 
oraz 
wykorzystywanie 
zaawansowanych 
technologii. 

Obszary wsparcia: 
1. Zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy: 

Celem wsparcia jest mobilizacja osób i instytucji w sektorze nauki do 
współpracy z biznesem, a także do współpracy międzynarodowej 
celem zwiększenia liczby komercjalizowanych wyników badań, 
podniesienia kompetencji zespołów naukowych w zakresie transferu 
technologii, zwiększenia mobilności kadr B+R. Realizowane 
instrumenty: 

− Międzynarodowe Agendy Badawcze – wsparcie powstania i 
rozwoju wiodących w skali światowej organizacji i zespołów 
badawczych, współpracujących z partnerem zagranicznym i 
stosujących najlepsze światowe praktyki. Wsparcie będzie 
systemowym instrumentem stabilizacji. Instrument jest 
elementem wspierania wsparcia Centrów Doskonałości 
Naukowej w Polsce i będzie kontynuowanym kontynuowany w 
kolejnych latach ze środków krajowych. Instrument jest 
komplementarny dla konkursów HE Teaming for excellence 
(ToE) i może finansować projekty otrzymujące SoE w ToE. 

− Projekty teamowe - wsparcie prac B+R realizowanych przez 
zespoły prowadzone przez naukowców z całego świata w 
Polsce (lub częściowo zagranicą), realizowanych w 
partnerstwie z laboratorium zagranicznym (prowadzonym 
przez jednostki akademickie lub firmy) oraz przedsiębiorcą z 
Polski. 

− Współpraca najlepszych zespołów badawczych w formie 
konsorcjów w wybranych obszarach strategicznych – wsparcie 
dot. realizacji agend badawczych w obszarach wskazanych na 
podstawie wyzwań społecznych i gospodarczych. 

− Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych na rzecz 
gospodarki: priorytetem będzie wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury; wsparcie projektów z Polskiej Mapy 
Infrastruktury Badawczej oraz projektów spełniających m.in. 
kryteria wskazane w Umowie Partnerstwa; realizacja agendy 
badawczej wpisującej się w KIS, uwzględniającej w 
szczególności obszary współpracy z przedsiębiorstwami. W 
ramach inwestycji jest możliwość uruchomienia tzw. „fabryk 
uczących” (learning factory): kształcenie kadr/testowanie 
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nowych rozwiązań przez przedsiębiorców. Obowiązkowy 
element projektów to rozwój kompetencji kadry naukowo-
badawczej dot. m.in. komercjalizacji B+R, transferu technologii 
i zarządzania innowacjami. 

2. Transfer technologii: 

− Wsparcie przygotowania do komercjalizacji rozwiązań 
technologicznych (w tym tworzonych na uczelniach i 
organizacjach badawczych) m.in. prace PL 41 PL B+R i 
przedwdrożeniowych; wzmocnienie współpracy z 
przedsiębiorstwami również poprzez m.in. współpracę z 
Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, ośrodkami innowacji, 
grupami roboczymi KIS, długofalowe rozwijanie usług centrów 
transferu technologii i spółek celowych oraz podnoszenie 
świadomości osób zarządzających organizacją badawczą w 
zakresie znaczenia komercjalizacji. 

− Podnoszenie kompetencji biznesowych zespołów badawczych 
na uczelniach weryfikacja ich zgodności z potrzebami rynku, 
również poprzez współpracę z Sektorowymi Radami ds. 
Kompetencji, ośrodkami innowacji, grupami roboczymi KIS. 

− Instrumenty rozwijające spin-offy, w tym z udziałem 
inwestorów prywatnych, a także wspierające komercjalizację 
rozwiązań opracowanych przez indywidualnych innowatorów. 
Zespoły i spółki korzystające z finansowania w zakresie 
komercjalizacji mogą następnie poszukiwać dalszego wsparcia 
w ramach programów rozwojowych oraz w instrumentach 
kapitałowych. 

3. Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii 
Europejskiej: 

Wsparcie obejmie najlepsze projekty pozytywnie zweryfikowane w 
ramach naborów przeprowadzonych z poziomu UE 

− Finansowanie projektów z Seal of Excellence z HE lub innych 
programów UE. 

− Wsparcie projektów IPCEI  

− Finansowanie projektów realizowanych przez polskich 
partnerów w obszarach KIS w ramach partnerstw 
ponadnarodowych S3. 

4. Alternatywne metody finansowania prac B+R: 

− Wspólne przedsięwzięcia badawcze - wsparcie projektów B+R 
przedsiębiorstw i organizacji badawczych, ich wdrożeń, 
wspólnie z partnerami (np. podmioty publiczne, prywatne, 
samorządy, w tym partnerzy międzynarodowi). 

− Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz 
przedsiębiorców celem przygotowania do ubiegania się o 
finansowanie w programach UE zarządzanych centralnie. 

− Innowacyjne zamówienia publiczne - nowe sposoby 
finansowania przedsięwzięć B+R w formule problem-driven 
research (z wykorzystaniem trybu partnerstwainnowacyjnego 
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oraz zamówień przedkomercyjnych). Finansowanie obejmie 
prace B+R oraz demonstratory technologii, w szczególności 
związane z Europejskim Zielonym Ładem. Jako uzupełnienie 
przewidujemy organizację Wielkich Wyzwań otwartych dla 
zainteresowanych innowatorów. 

5. Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie: 

− Inno_LAB - projektowanie i testowanie nowych form wsparcia 
szeroko rozumianych innowacji, B+R i kompetencji 
proinnowacyjnych. W ramach projektu, w tym w działaniach 
animacyjnych, wykorzystywane są rekomendacje wynikające z 
prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, grup roboczych KIS. 

− Projekt dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – obejmuje 
proces przedsiębiorczego odkrywania oraz monitoringi 
ewaluację działań w obszarze inteligentnych specjalizacji. 
Przewidujemy także działania w zakresie koordynacji i 
współpracy poziomu krajowego i regionalnego oraz 
zmierzające do zwiększenia zaangażowania polskich 
podmiotów we współpracę międzynarodową w obszarach KIS i 
RIS. W ramach projektu, w szczególności w pracach grup 
roboczych KIS, wykorzystywane są rekomendacje wynikające z 
prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, zapewniany jest też 
przepływ 
informacji dotyczących inteligentnej specjalizacji do 
Sektorowych Rad ds. Kompetencji. 

− Projekt Inno_Regio_lab: wsparcie regionów w zakresie 
budowania potencjału B+R+I przez wymianę wiedzy i 
sieciowanie; analizy dot. rozwoju przedsiębiorczości, 
innowacyjności i efektywności polityki rozwoju regionalnego, 
opracowywanie założeń narzędzi wsparcia w polityce 
regionalnej. W projekcie mogą zostać wykorzystane 
rekomendacje wynikające z prac Sektorowych Rad ds. 
Kompetencji, grup roboczych KIS. 

6. Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów: 
Wsparcie dla klastrów w ramach Programu skupia się na Krajowych 
Klastrach Kluczowych oraz klastrach wzrostowych o charakterze 
ponadregionalnym. Planowane jest przede wszystkim wzmocnienie 
zasobów ludzkich i infrastrukturalnych, testowanie nowych usług, 
budowa platform oraz umiędzynarodowienie. Wsparcie dostosowane 
jest do poziomu rozwoju klastra i powiązane jest z wdrażaniem 
nowych usług przez klastry dla firm z uwzględnieniem rekomendacji 
Sektorowych Rad ds. Kompetencji, a także efektów prac grup 
roboczych KIS. 

7. Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków 
innowacji: 

Wspierane są działania Ośrodków Innowacji (OI) oparte o nowy model 
systemu akredytacji OI w zakresie określonych funkcjonalności oraz 
konsorcjów specjalizacji technologicznych z udziałem OI , tj.: 
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− wsparcie potencjału rozwojowego akredytowanych na 
poziomie centralnym podmiotów, w powiązaniu z 
testowaniem i wdrażaniem nowych/ ulepszonych usług dla 
przedsiębiorców w zakresie akredytowanej funkcjonalności lub 
specjalizacji technologicznej; 

− wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych 
przez akredytowane konsorcja, w tym wsparcie dla hubów 
innowacji cyfrowych i zielonych (DIH, GIH). 

OI uwzględnią współpracę z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, a 
także grupami roboczymi KIS w zakresie zapotrzebowania na 
kompetencje niezbędne do rozwoju obszarów inteligentnych 
specjalizacji. Działalność OI wspiera transformację gospodarki (w tym 
cyfrową, zieloną) oraz stymuluje zachowania przedsiębiorców i 
motywuje ich do podnoszenia kompetencji, w szczególności wśród 
firm z sektora MŚP. 

8. Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 
innowacyjną: 

W ramach Programu wspierane są działania kierowane do 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie 
posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z 
środków UE. 
W ramach usługi informacyjnej Innovation Coach określanie zostaną 
kierunki rozwoju potencjalnych beneficjentów Programu w obszarze 
innowacji, opracowana zostanie diagnoza ich potencjału 
innowacyjnego. Następnie absolwenci Innovation Coach będą mogli w 
ramach projektu INNOSTART skorzystać z: 

− doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i 
przygotowania pierwszego projektu B+R; 

− wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R 
na START. 

 
Wsparcie jest skierowane głównie do następujących grup: 

− Organizacji badawczych, 

− Podmiotów zajmujących się transferem technologii,  

− Zespołów badawczych, 

− Indywidualnych naukowców, 

− Przedsiębiorców, 

− koordynatorów i członków klastrów,  

− Ośrodków Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), 
Green Innovation Hubs (GIH), 

− Konsorcjów specjalizacji technologicznych IOB, których liderem 
będzie ośrodek innowacji. 

Możliwa jest realizacja przez instytucje publiczne, jako beneficjentów 
projektów skierowanych do ww. grup docelowych.  
Ponadto realizowane są projekty pozakonkursowe administracji 
publicznej, których grupami docelowymi są przedsiębiorstwa, 
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organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy 
społczno-gospodarczy, regiony. 

Źródło informacji: Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
(poir.gov.pl) 

 

  

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
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Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) 

PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 
Umiejętności. 
 
Cel szczegółowy: 
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 (EFS+). 

1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty  
2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia 

ukierunkowanych na wspieranie kształcenia 
kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do 
wymagań rynku pracy 

3.  Badanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty dot. 
kształcenia dzieci przybywających z zagranicy 

4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i 
zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku 
pracy  

5. System doradztwa zawodowego i promocja 
kształcenia zawodowego  

6. Rozwój innowacji i wsparcie ucznia zdolnego w 
kształceniu zawodowym 

7. Cyfryzacja w edukacji  
8. Dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego do potrzeb rozwoju gospodarczego oraz 
zielonej i cyfrowej transformacji  

Działania obejmą:  

− tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów 
kształcenia, w tym uczelni zawodowych, we współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy uwzględnieniu 
wyzwań rozwojowych oraz potrzeb regionalnych rynków 
pracy. Do programów włączane będą zagadnienia dot. m.in. 
zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii 
odnawialnej i zrównoważonego rozwoju oraz dostępności 
(w tym projektowania uniwersalnego); 

− kompleksowe wsparcie studentów. Zmienione programy 
kształcenia zostaną wzbogacone o elementy praktyczne 
podnoszenia kompetencji studentów (m.in. atrakcyjne 
staże, wizyty studyjne, zajęcia prowadzone przez 
praktyków). Zajęcia wyrównawcze, rozwijające 
kompetencje cyfrowe czy przygotowujące do egzaminów 
specjalistycznych przyczynią się też do ograniczenia 
zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, w tym przez 
osoby z grup defaworyzowanych. W zależności od 
zidentyfikowanych potrzeb i czynników defaworyzacji, 
przewiduje się też wsparcie materialne i pomoc 
psychologiczną; 

− wsparcie doktorantów dotyczące wyłącznie podnoszenia 
kompetencji dydaktycznych oraz kształcenia na potrzeby 
zielonej i cyfrowej gospodarki;  

− działania na rzecz rozwoju kierunków STEM (nauka, 
technologia, inżynieria i matematyka – z ang. science, 
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technology, engineering and mathematics), w tym ich 
promowanie wśród kobiet;  

− wzmacnianie kompetencji kadry podmiotów szkolnictwa 
wyższego i nauki, w tym cyfrowych, wykorzystania 
nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki kształcenia, 
nauczania myślenia krytycznego, kompetencji 
merytorycznych, zarządczych oraz przekrojowych, w tym w 
zakresie rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz 
zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, 
przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań 
naukowych. Wspierane będzie tworzenie i funkcjonowanie 
centrów doskonałości dydaktycznej; 

− działania ograniczające przerywanie nauki, w tym zmiany w 
zakresie realizacji procesu kształcenia (m.in. systemu 
kształcenia na odległość/hybrydowego, dostosowanie 
systemu i procedur oraz wsparcie cyfryzacji procesu 
kształcenia), działania na rzecz zwiększenia efektywności 
procesu rekrutacji, tworzenie i wsparcie funkcjonowania 
struktur odpowiadających za współpracę ze szkołami 
średnimi, podmiotami doradztwa zawodowego i za 
prowadzenie kształcenia we współpracy z pracodawcami, w 
tym prognozowanie zapotrzebowania na kompetencje w 
gospodarce.  
9. Rozwój oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych  

Rozwój kompetencji dorosłych jako niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na potrzeby 
gospodarcze, koncentrować się będzie na wsparciu przez 
uczelnie idei uczenia się przez całe życie i dopasowaniu do 
oczekiwań pracodawców oraz kształcenia kadr na potrzeby 
zielonej i cyfrowej gospodarki. Oferta dydaktyczna uczelni 
wzbogacana będzie o krótkie, elastyczne i odpowiadające na 
oczekiwania pracodawców formy doszkalające (np. kursy, 
szkolenia). Wspierane będzie kształcenie zawodowe oraz 
uruchamianie kształcenia specjalistycznego na 5 poziomie PRK 
(Polska Rama Kwalifikacji) i kursów zawodowych 
dopasowanych do potrzeb rynku pracy, z wykorzystaniem m. 
in. mikrokwalifikacji.  

10. Umiędzynarodowienie podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki  

Wspierana będzie krótkookresowa akademicka mobilność 
międzynarodowej przedstawicieli podmiotów systemu, służąca 
podnoszeniu kompetencji i jakości kształcenia. Wesprze to 
budowanie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. 
Wspierana będzie zdolność instytucjonalna podmiotów 
systemu w zakresie umiędzynarodowienia i podejmowania 
inicjatyw o charakterze ponadnarodowym przez m.in. wsparcie 
tworzenia i realizacji międzynarodowych programów 
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kształcenia; poprawę obsługi osób z zagranicy; wzmocnienie 
rozwiązań w zakresie uznawalności wykształcenia; wsparcie 
tworzenia międzynarodowych partnerstw akademickich jako 
uzupełnienie działań w Erasmus+. Aby zapewnić ramy krajowe 
dla powyższych działań, podejmowane będą strategiczne 
inicjatywy związane z bieżącymi trendami w 
umiędzynarodowieniu. 
 
Główne grupy docelowe: 

− pracownicy systemu oświaty (zarówno kształcenia 
ogólnego jak i zawodowego),  

− szkoły i placówki oświatowe różnego typu,  

− uczniowie, rodzice i opiekunowie, w tym osoby w 
niekorzystnej sytuacji,  

− kadra JST, 

− podmioty świadczące usługi edukacyjne, 

− podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, 

− osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie 
wyższym, 

− przedsiębiorcy, pracodawcy, organizacje pracodawców,  

− Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz jej 
przedstawiciele, 

− NGO. 

Priorytet 1: 
Umiejętności. 
 
Cel szczegółowy: 
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 

Kontynuowane będą działania dotyczące Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji: 

1. Rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  
Działanie ma na celu rozwój ZSK, stanowi kontynuację działań 
prowadzących do integracji polskiego systemu kwalifikacji z 
europejskim, realizując cele Zalecenia w sprawie ERK. Będzie 
także narzędziem polityki na rzecz uczenia się przez całe życie 
oraz wzmacniania potencjału kompetencyjnego i 
organizacyjnego podmiotów odpowiedzialnych za nadawanie 
wysokiej jakości kwalifikacji. Będzie to polegać m.in. na: 
przygotowaniu propozycji niezbędnych zmian prawnych, 
organizacyjnych i finansowych służących zwiększaniu 
efektywności ZSK; opracowaniu procedur i narzędzi dla 
instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy ZSK; 
wspieraniu rozwoju oferty kwalifikacji szkolnictwa branżowego 
poprzez wykorzystanie Sektorowych Ram Kwalifikacji; 
opracowaniu nowych kwalifikacji wpisujących się w bieżące i 
prognozowane zapotrzebowanie na umiejętności; 
upowszechnianiu wiedzy na temat możliwości uzyskania 
kwalifikacji włączonych do ZSK. Sposób opisu kwalifikacji 
włączanych do ZSK, które są ujęte w ZRK, umożliwia 
odnoszenie ich do umiejętności zawartych w klasyfikacji ESCO.  



17 
 

mobilności zawodowej 
(EFS+). 

2. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru 
Kwalifikacji: 

Działanie będzie polegać na rozbudowie zasobów służących 
monitorowaniu i rozwojowi ZRK. Wspierany będzie publiczny 
dostęp do wysokiej jakości danych o kwalifikacjach, 
instytucjonalna wymiana danych gromadzonych w ZRK i 
integracja danych z innymi rejestrami, prowadzenie i zmiany 
ZRK adekwatne do obserwowanych trendów na rynku pracy i w 
edukacji, rozwój innowacyjnych narzędzi i zasobów danych 
związanych z kwalifikacjami, mikro-poświadczeniami, 
umiejętnościami i klasyfikacjami i in. działania niezbędne do 
sprawnego działania i rozpoznawalności ZRK.  

3. Koordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności 
zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie: 

Rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji w zakresie 
uczenia się przez całe życie m.in. poprzez wzmocnienie 
współpracy i koordynacji na poziomie krajowym oraz 
utworzenie i funkcjonowanie międzyregionalnych sieci 
współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju 
umiejętności. Działanie będzie uwzględniać angażowanie 
przedstawicieli kształcenia zawodowego na poziomie 
ponadpodstawowym i wyższym, a także organizacji 
pracodawców. W ramach działania analizowane będą 
aktywności podejmowane przez różne podmioty w ramach 8 
obszarów oddziaływania ZSU 2030. Na podstawie analiz 
formułowane będą rekomendacje dla podmiotów 
odpowiedzialnych za politykę uczenia się przez całe życie, 
dotyczące tworzenia warunków do zwiększania efektywności 
tych działań. Przyczyni się to do efektywnego wspierania 
rozwoju umiejętności osób w każdym wieku i na wszystkich 
etapach życia.  

4. Wsparcie pozaformalnego uczenia się dorosłych:  
Działanie będzie uzupełniać interwencję realizowaną w PR w 
zakresie upowszechniania lokalnych inicjatyw na rzecz uczenia 
się osób dorosłych. Będzie koncentrować się na ocenie i 
upowszechnianiu istniejących modeli ofert edukacyjnych, 
elastycznych i aktywnych form edukacji i wsparcia aktywności 
edukacyjnej dorosłych. Utworzona zostanie ogólnopolska sieć 
współpracy, wymiany doświadczeń i ewaluacji działań szkół na 
rzecz integracji społeczności lokalnych i aktywizacji 
mieszkańców na bazie aktywizacji edukacyjnej. Wypracowane 
zostaną rekomendacje dla obudowy prawnej usprawniającej 
rozwój dodatkowych funkcji szkół dotyczących mobilizowania 
środowisk lokalnych na rzecz umiejętności i uczenia się 
dorosłych. 

5. Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych 
- Kluby Rozwoju Cyfrowego:  
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Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu 
kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na 
poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób 
dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych 
umiejętności cyfrowych. Uruchomione zostaną lokalne ośrodki 
rozwoju kompetencji cyfrowych, jako nowe funkcje w 
istniejących na terenie gmin samorządowych instytucjach 
kultury, edukacji, kształcenia ustawicznego itp. Działalność KRC 
kierowana będzie do wszystkich mieszkańców danej gminy w 
celu wsparcia rozwoju ich komp. cyfrowych, w szczególności do 
osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Korzystający z 
oferty KRC otrzymają wsparcie w dostępie do elektronicznych 
usług publicznych (zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia) oraz 
skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, 
nakierowanych na poprawienie ich poziomu umiejętności 
cyfrowych, bezpieczne korzystanie z nowych technologii i 
przeciwdziałanie dezinformacji.  

6. Monitorowanie i identyfikacja potrzeb 
kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy, w 
tym przy udziale sektorowych rad ds. kompetencji.  

7. Instrumenty zwrotne na podnoszenie kompetencji 
osób dorosłych: 

Uruchomiony zostanie instrument finansowy, dzięki któremu 
możliwe będzie sfinansowanie w formie zwrotnej udziału os. 
dorosłej w różnych formach kształcenia, podejmowanych z 
własnej inicjatywy, np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia 
oraz inne formy kształcenia oferowane przez krajowe i 
zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich). Zakłada się udzielanie 
pożyczek i połączenie z dotacją w postaci umorzenia części 
kapitału pożyczki. Zastosowane zostanie podejście popytowe, 
umożliwiające wybór zakresu i formy kształcenia przez 
uczestnika.  

8. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego 
lekarzy.  

9. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych.  

10. Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego 
przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną 
zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki 
długoterminowej . 

11. Rozwój i wsparcie kształcenia kadr organizacyjnych, 
administracyjnych i zarządzających systemu ochrony 
zdrowia. 
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Główne grupy docelowe: 

− podmioty wykonujące zadania wskazane w ustawie o 
ZSK 

− osoby dorosłe, 

− osoby chętne do pełnienia roli edukatorów w KRC,  

− uczniowie, studenci, nauczyciele, 

− szkoły i placówki oświatowe, podmioty systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki,  

− pracodawcy,  

− partnerzy społeczni,  

− przedstawiciele samorządu gospodarczego i 
zawodowego, organizacji branżowych Sektorowe Rady 
do spraw Kompetencji,  

− instytucje rynku pracy i ich pracownicy, 

− instytucje wdrażające lokalne inicjatywy uczenia się,  

−  kadry medyczne,  

−  osoby wykonujące zawody/kształcące się w zawodach 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  

− osoby zatrudnione w publicznym systemie opieki 
zdrowotnej, systemie oświaty lub jednostkach pomocy 
społecznej,  

− osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji 
asystentów zdrowienia,  

− kadry organizacyjne/administracyjne/zarządzające 
systemu ochrony zdrowia,  

− pracownicy JST,  

− pracownicy urzędów wojewódzkich,  

− pracownicy jednostek podległych/nadzorowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Priorytet 2: Opieka nad 
dziećmi i równowaga 
między życiem 
prywatnym i 
zawodowym. 

1. Opracowanie i wdrożenie modeli wsparcia dla 
kluczowych aktorów, jako metoda osiągnięcia 
równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy - świadomy pracodawca, rozwijająca się liderka, 
aktywny ojciec, aktywny opiekun osoby wymagającej 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: 

W ramach tego typu projektu realizowane będą następujące 
działania:  

− Wsparcie dla pracodawców w tworzeniu miejsc pracy 
wolnych od dyskryminacji, transparentnych pod względem 
płacowym, wspierających awans kobiet oraz 
umożliwiających godzenie obowiązków rodzinnych i 
zawodowych poprzez stworzenie, pilotaż, a następnie 
wdrożenie modelu wsparcia dla pracodawców w zakresie 
równości szans na rynku pracy. Elementami tego modelu 
będą systemy audytowania pracodawców ze względu na 
ww. przesłanki, systemy indywidualnego doradztwa oraz 
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szkoleń dla pracodawców, a także platforma internetowa 
zawierająca kompleksowe informacje na temat równości 
szans, transparentności wynagrodzeń i godzenia życia 
zawodowego z prywatnym.  

− Rozwój postaw liderskich kobiet, m.in wspieranie ich 
awansu zawodowego, w tym poprzez realizację wsparcia 
dla kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach, 
instytucjach publicznych, a także NGO. Proponowane 
działanie umożliwi wsparcie pozycji kobiet na rynku pracy, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w gremiach 
decyzyjnych. W ramach zaplanowanych działań zostanie 
stworzona międzysektorowa koalicja wsparcia postaw 
liderskich kobiet, a także przeprowadzony zostanie konkurs 
dla pracodawców wspierających awanse kobiet na 
stanowiska decyzyjne, którego celem będzie wskazanie 
przykładów dobrych praktyk w tym obszarze oraz 
zachęcenie innych pracodawców do podjęcia podobnych 
działań.  

− Wsparcie dla pracowników pełniących role opiekuńcze w 
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem upowszechniania postaw aktywnego 
ojcostwa oraz aktywnych postaw opiekunów osób 
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 
ramach zaplanowanych działań wypracowany zostanie 
model wsparcia dla pracujących opiekunów, który 
następnie będzie wdrażany w miejscach, z których 
korzystają opiekunowie dzieci oraz osób wymagających 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Model ten 
obejmował będzie m.in. warsztaty, doradztwo w zakresie 
efektywnego wykorzystania dostępnych form opieki nad 
dziećmi oraz dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi, 
utrzymywania bliskich więzi z dzieckiem i rodziną. 
Wypracowany zostanie również model wspierania 
aktywnego ojcostwa oraz aktywnych postaw opiekunów 
osób wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu obejmujący m.in. portal informacyjny, 
spotkania regionalne/ogólnokrajowe, webinaria. Aby 
upowszechnić wskazane działania zrealizowana zostanie 
kampania społeczna dot. tematyki związanej z 
promowaniem postawy aktywnego ojcostwa oraz 
aktywnych postaw opiekunów innych członków rodziny 
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  
2. Opracowanie systemu gromadzenia danych na rzecz 

urzeczywistnienia zasady równości kobiet i mężczyzn 
oraz innych grup społecznych narażonych na 
wykluczenie z życia społeczno-gospodarczego: 
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Zjawisko nierównego traktowania w Polsce ze względu na 
różnego rodzaju przesłanki jest obecne w świadomości 
społecznej. Jednakże skala zjawiska jest trudna do 
precyzyjnego oszacowania. Dysponowanie wiarygodnymi i 
aktualnymi danymi równościowymi jest niezbędnym 
elementem prowadzenia skutecznej polityki 
antydyskryminacyjnej. Dane obecnie zagregowane przez 
administrację publiczną nie zawsze są spójne, jak również nie 
zawsze obejmują wszystkie obszary potencjalnej dyskryminacji. 
Z tego powodu celem tego typu projektu jest zgromadzenie 
wiarygodnych i aktualnych danych oraz uporządkowanie 
wiedzy w ww. zakresie, jak również konieczność 
zweryfikowania i zaktualizowania prowadzonej polityki 
antydyskryminacyjnej. Zaplanowane działania obejmują m.in. 
przeprowadzenie audytu obowiązujących systemów 
gromadzenia danych oraz ich interoperacyjności, 
wypracowanie modelu systemu gromadzącego dane, 
przeprowadzenie pilotażu i wdrożenie wypracowanego 
systemu. W wyniku wypracowania modelu, zostanie 
sporządzony katalog badań ciągłych i okresowych, które na 
stałe wejdą do kanonu badań statystycznych prowadzonych w 
Polsce.  

3. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3:  

W ramach tego typu projektu realizowane będą działania 
mające na celu poprawę dostępu do wczesnej edukacji i opieki 
nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki w jej 
instytucjonalnych formach (żłobki, kluby dziecięce, dzienni 
opiekunowie), w nowo utworzonych lub istniejących 
placówkach oraz zapewnienie ich dofinansowania przez 
pierwsze 36 miesięcy funkcjonowania (dotyczy także miejsc 
utworzonych ze środków KPO). Planowane działania będą 
częścią krajowego programu MALUCH+ integrującego różne 
źródła finansowania (środki KPO, EFS+ i budżetu państwa). 
Realizowane wsparcie będzie uwzględniało potrzeby dzieci z 
niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. 
Aby zaplanowane wsparcie stanowiło element systemowej 
zmiany, dzięki której zniwelowane zostaną tzw. „białe plamy”, 
czyli gminy, gdzie miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi nie 
występują, alokacja przeznaczona na to wsparcie będzie 
dzielona na wszystkie gminy w kraju na podstawie 
odpowiedniego algorytmu.  

4. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów 
tworzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 oraz kadry sprawującej opiekę nad dziećmi: 

W ramach tego typu projektu realizowane będą szkolenia 
mające na celu zwiększenie kompetencji kadr instytucji opieki 
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nad dziećmi w zakresie realizacji opieki dotyczące m.in. 
integracji sensorycznej, pomocy logopedycznej i 
psychologicznej, rehabilitacji, pierwszej pomocy oraz 
przygotowanie nowych kadr tych instytucji. Jednocześnie 
finansowane będą działania mające na celu zwiększenie 
potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedstawicieli innych podmiotów tworzących i prowadzących 
miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w realizacji opieki 
poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia miejsc 
opieki wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
Główne grupy docelowe: 

− pracodawcy,  

− pracownicy, 

− przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji 
pracowników, mediów, NGO, szkół i uczelni wyższych, 

− NGO, w tym w szczególności działające w obszarze 
niedyskryminacji, 

− kobiety,  

− osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi,  

− osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu,  

− instytucje publiczne, w szczególności administracja 
państwowa i inne podmioty wpływające na działania w 
zakresie równego traktowania,  

− podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3: jednostki samorządu terytorialnego, 
instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej oraz ich pracownicy, 

− kadra zatrudniona w instytucjach opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 oraz osoby podejmujące prace w tych 
instytucjach. 

Priorytet 3: Dostępność 
i usługi dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
Cel szczegółowy: 
Wspieranie równego 
dostępu do dobrej 
jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia 
oraz możliwości ich 
ukończenia, w 
szczególności w 

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego:  
Działania będą służyć poprawie dostępności szkolnictwa 
wyższego i nauki dla osób z niepełnosprawnościami. Będą 
nakierowane na niwelowanie barier w dostępie do edukacji na 
poziomie wyższym poprzez m.in. dostosowanie struktur i 
procedur uczelni, dostosowanie materiałów dydaktycznych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz realizację działań 
na rzecz zwiększania świadomości i kompetencji kadry uczelni 
w obszarze dostępności oferty edukacyjnej. Zakłada się 
możliwość zastosowania zwiększonego limitu cross-financingu. 
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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 
(EFS+). 

Ponadto w ramach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
wspierane będą centra wiedzy o dostępności. 
 
Główne grupy docelowe: 

− podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,  

− osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie 
wyższym. 

Priorytet 3: Dostępność 
i usługi dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
Cel szczegółowy: 
Wspieranie aktywnego 
włączenia społecznego 
w celu promowania 
równości szans, 
niedyskryminacji i 
aktywnego 
uczestnictwa, oraz 
zwiększanie zdolności do 
zatrudnienia, w 
szczególności grup w 
niekorzystnej sytuacji 
(EFS+). 

1. Działania na rzecz dostępności cyfrowej: 
Realizowane będą m.in. działania z zakresu: upowszechniania 
tematyki dostępności cyfrowej, w tym kierowane do 
podmiotów objętych przepisami prawa związanymi z 
dostępnością cyfrową, opracowania planu strategicznego 
wdrażania dostępności cyfrowej w PL w perspektywie do 2030 
r. i szkoleń dotyczących dostępności cyfrowej w celu 
zwiększenia liczby wykształconych specjalistów w tej 
dziedzinie. W tym zakresie zaplanowano do realizacji projekt 
edukacyjny, którego uczestnicy będą przygotowywani do 
uzyskania kwalifikacji rynkowych związanych z dostępnością 
cyfrową - m.in. „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i 
dostosowywaniu stron internetowych” czy „Audytowanie 
dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)”. Szkolenia będą 
zawierały również kwestie wynikające z Dyrektywy w sprawie 
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów 
sektora publicznego. 

2. Koordynacja wdrażania dostępności do polityk 
publicznych: 

Wybrane działania mogą objąć m.in.: działania 
świadomościowe skierowane do różnych grup odbiorców 
związane z potrzebą zapewniania dostępności. 

3. Systemowe wsparcie dostępności w wybranych 
sektorach: 

Wybrane działania mogą objąć m.in.: 

− realizację badań, ekspertyz i analiz w celu opracowania i 
wdrożenia standardów sektorowych,  

− opracowanie standardów dostępności dla danego sektora, 
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− przegląd przepisów prawa i wprowadzanie zmian 
związanych z poprawą dostępności, 

− organizację wydarzeń branżowych, spotkań i konferencji 
poświęconych wdrażaniu dostępności w danym sektorze, 

− szkolenia i inne formy podnoszenia wiedzy, świadomości i 
kompetencji w dziedzinie dostępności skierowane do osób 
z danego sektora (np. kierowcy, architekci, logistycy, 
sprzedawcy), 

− rozwiązania IT służące poprawie dostępności w danym 
sektorze (np. moduły dostępności w istniejących 
systemach, bazy danych o miejscach, produktach czy 
usługach dostępnych i rodzajach ułatwień).  
4. Wzmocnienie potencjału instytucji publicznych 

wykonujących zadania kontrolne i nadzorcze w 
związku z wdrożeniem Europejskiego Aktu o 
Dostępności: 

Działania będą obejmować m.in. szkolenia oraz wzmocnienie 
kadrowe w zakresie stosowania przepisów implementujących 
Dyrektywę EAA.  

5. Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach 
publicznych, w tym JST: 

Wybrane działania polegające na wdrażaniu rozwiązań na rzecz 
zwiększania dostępności podmiotów publicznych i usług 
publicznych mogą objąć m.in.: 

− szkolenia i doradztwo dla kadr podmiotów publicznych, 

− identyfikację barier na terenie oraz w usługach 
świadczonych przez JST i przygotowanie rekomendacji dla 
ich ograniczenia, 

− animację i spotkania z udziałem podmiotów publicznych i 
NGO w celu wypracowywania najlepszych rozwiązań dla 
poprawy dostępności na danym terenie, 

− pomoc w dostosowywaniu procedur oraz komunikacji do 
wymogów dostępności, 

− działania poprawiające dostępność podmiotów 
publicznych, w tym działania inwestycyjne. 
6. Wdrożenie i przetestowanie rozwiązań dotyczących 

zatrudnienia wspomaganego. 
7. Opracowanie i przetestowanie narzędzi wsparcia dla 

osób z niepełnosprawnościami - kręgów wsparcia oraz 
modelu wspieranego podejmowania decyzji, w tym 
asystenta prawnego Wypracowywane będą narzędzia, 
które pozwolą osobom z niepełnosprawnościami wieść 
bardziej samodzielne życie poprzez wykorzystanie 
m.in. kręgów wsparcia, czy instytucji asystenta 
prawnego: 

Kręgi wsparcia obejmują tworzenie wokół osób z 
niepełnosprawnościami grupy osób wspierających, oferujących 
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wsparcie specjalistyczne (np. asystent osobisty, pracownik 
pomocy społecznej, terapeuta, prawnik) i nieformalne (np. 
rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, wolontariusze). 
Przewiduje się też wsparcie wolontariatu na rzecz osób z 
niepełnosprawnością.  

8. Przygotowanie kompleksowego i zintegrowanego 
systemu orzekania o niepełnosprawności. 

9. Opracowanie i przetestowanie modelu wsparcia dla 
rodzin z osobą z niepełnosprawnością lub zagrożoną 
niepełnosprawnością. 

10. Utworzenie centrum komunikacji dla osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami, zapewniającego 
komunikowanie się i uzyskanie informacji, w tym przy 
pomocy alternatywnych i wspomagających sposobów 
komunikacji (AAC) oraz języka migowego: 

Typ projektu obejmuje utworzenie Centrum Komunikacji do 
obsługi osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i 
zapewnienie im informacji, w szczególności dla osób z 
niepełnosprawnością słuchu. Wsparcie obejmie również 
usprawnienie działań w zakresie likwidacji barier 
komunikacyjnych, w tym barier napotykanych przez osoby z 
niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną, 
korzystających z alternatywnych i wspomagających sposobów 
komunikacji (AAC), poprzez zapewnienie i upowszechnienie 
usług AAC (włączając w to zapewnienie tekstu łatwego do 
czytania, ETR), dając możliwość efektywnego porozumiewania 
się za ich pomocą m.in. w kontaktach z podmiotami 
publicznymi. 
 
Główne grupy docelowe: 

− osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, 

− kadra orzekająca o niepełnosprawności, 

− specjaliści pracujący na rzecz OzN, 

− gminne i powiatowe JST, 

− organy administracji publicznej, 

− Rada Dostępności, 

− Partnerstwo na rzecz dostępności, 

− podmioty publiczne i prywatne oraz ich pracownicy: 
szkoły policealne, uczelnie, urzędy administracji 
publicznej, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, NGO (w 
zakresie dostępności) 

− specjaliści i przedsiębiorcy, działający w obszarze 
cyfrowym, 

− uczniowie szkół policealnych. 

Priorytet 4: Spójność 
społeczna i zdrowie. 
 

Działania partnerów społecznych na rzecz godzenia ról 
zawodowych i prywatnych, równości szans w miejscu pracy, 
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Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
zrównoważonego pod 
względem płci 
uczestnictwa w rynku 
pracy, równych 
warunków pracy oraz 
lepszej równowagi 
między życiem 
zawodowym a 
prywatnym, w tym 
poprzez dostęp do 
przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi i 
osobami wymagającymi 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (EFS+). 
 

niwelowania luki płacowej oraz włączania w środowisko pracy 
osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy 
Realizowane będą działania w zakresie wypracowania 
programów edukacyjnych, dobrych praktyk i rekomendacji dla 
pracodawców i pracowników, oraz propozycji systemowych 
rozwiązań uelastyczniających rynek pracy w kontekście 
godzenia ról oraz zapobiegania nierównościom na rynku pracy. 
 
Główne grupy docelowe: 

− partnerzy społeczni,  

− przedstawiciele partnerów społecznych,  

− przedsiębiorstwa i inni pracodawcy oraz ich pracownicy. 

Priorytet 4: Spójność 
społeczna i zdrowie. 
 
Cel szczegółowy: 
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 (EFS+). 

1. Udział partnerów społecznych w procesach 
stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk 
publicznych w zakresie zatrudnienia i umiejętności:  

Działania mają służyć wzmocnieniu potencjału 
instytucjonalnego i eksperckiego organizacji partnerów 
społecznych w zakresie związanym z ich uczestnictwem w 
kształtowaniu polityk publicznych w obszarze zatrudnienia i 
umiejętności.  

2. Działania na rzecz wzmocnienia udziału partnerów 
społecznych w zapewnianiu bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy oraz promocja roli 
przedstawicielstwa pracowników w BHP: 

Wsparcie będzie zorientowane na podnoszenie kompetencji i 
wiedzy przedstawicieli związków zawodowych, organizacji 
pracodawców i społecznych inspektorów pracy z zakresu 
poprawy warunków pracy w obliczu nowych wyzwań/zagrożeń, 
które mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan pracujących.  

3. Działania partnerów społecznych na rzecz zdrowego i 
aktywnego starzenia się pracowników w środowisku 
pracy: 

Realizowane będą działania mające na celu wypracowanie 
pakietów rekomendacji dotyczących utrzymania pracowników 
w zdrowiu i aktywnego starzenia się w środowisku pracy. 
Pakiety będą miały walory edukacyjne, profilaktyczne i 
świadomościowe, skierowane do pracodawców lub partnerów 
dialogu autonomicznego. Planowane jest również 
wypracowanie systemowych rozwiązań w formie rekomendacji 
zmian w przepisach prawa w obszarze wspierania aktywnego 
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starzenia się w środowisku pracy oraz utrzymania pracowników 
w zdrowiu.  

4. Wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i 
pracowników w dialogu społecznym w zakresie 
Europejskiego Zielonego Ładu: 

Wsparcie dialogu społecznego w zakresie Europejskiego 
Zielonego Ładu ma na celu wypracowanie przez partnerów 
społecznych rekomendacji lub propozycji rozwiązań 
systemowych w zakresie dostosowania gospodarki oraz rynku 
pracy do wymagań związanych z transformacją energetyczną.  

5. Wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i 
pracowników w dialogu społecznym w związku z 
procesami cyfryzacji i automatyzacji w gospodarce, 
edukacji i na rynku pracy: 

Podejmowane przez partnerów społecznych działania będą 
polegać na wspieraniu dialogu społecznego w zakresie 
wypracowania i upowszechnienia pakietów rekomendacji lub 
rozwiązań systemowych w obszarze cyfryzacji i automatyzacji 
w gospodarce, edukacji i na rynku pracy. Integralną częścią 
interwencji będą również działania informacyjne i edukacyjne 
dla uczestników rynku w zakresie skutków i wyzwań jakie niesie 
ze sobą transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.  

6. Działania partnerów społecznych na rzecz wdrożenia 
Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce:  

Planowane jest wzmocnienie dialogu społecznego w zakresie 
implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i 
usług. Wsparcie umożliwi wypracowanie i upowszechnienie 
rekomendacji lub propozycji rozwiązań systemowych w 
zakresie stosowania zasad dostępności.  

7. Realizacja strategii zachęcających do zrzeszania w 
organizacjach związków zawodowych i pracodawców, 
w szczególności skierowanych do grup dotychczas 
słabo reprezentowanych w ramach organizacji: 

Wsparcie obejmuje przygotowanie strategii na rzecz 
zwiększenia reprezentatywności partnerów społecznych, a 
następnie jej zrealizowanie na bazie zdiagnozowanych potrzeb, 
zgodnie z przyjętymi założeniami. 
 
Główne grupy docelowe: 

− partnerzy społeczni, 

− przedstawiciele partnerów społecznych,  

− społeczni inspektorzy pracy,  

− pracodawcy oraz ich pracownicy. 

Priorytet 4: Spójność 
społeczna i zdrowie. 
 

Realizacja programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę 
o dialogu społecznym oraz kampanii informacyjnych 



28 
 

Cel szczegółowy: 
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 (EFS+). 

dotyczących wpływu dialogu społecznego na kształtowanie 
warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

W tym działaniu planowane jest opracowanie i pilotaż 
programów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych i na 
uczelniach, obejmujących zagadnienia związane z dialogiem 
społecznym, rolą partnerów społecznych i rynkiem pracy. 
Planowane są również działania informacyjne na temat roli 
dialogu społecznego w zapewnieniu warunków rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz zwiększaniu konkurencyjności 
polskiej gospodarki i spójności społecznej.  
 
Główne grupy docelowe: 

− partnerzy społeczni,  

− uczelnie, szkoły i inne placówki oświatowe oraz ich 
kadra.  

 

Źródło informacji: Program - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
(power.gov.pl) 

  

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/zalozenia-nowego-programu/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/zalozenia-nowego-programu/
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Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO) 

PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: Fundusze 
Europejskie na rzecz 
wzrostu 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
opolskiego.  
 
Cel szczegółowy: 
Rozwijanie i 
wzmacnianie zdolności 
badawczych i 
innowacyjnych oraz 
wykorzystywanie 
zaawansowanych 
technologii. 
 

Wsparcie przedsiębiorstw w tym celu szczegółowym  zostanie 
przeznaczone na budowę, rozbudowę oraz zakup wyposażenia 
dla zaplecza B+R w celu rozwoju działalności innowacyjnej m.in. 
w kierunku wykorzystania rozwiązań z zakresu ekoinnowacji i 
transformacji cyfrowej, powstania zaawansowanej technologii 
produktów, wdrażania innowacyjnych badań w regionie oraz 
powstania nowych rozwiązań technologicznych i 
organizacyjnych. Możliwe będzie wsparcie związane z 
wdrożeniem wyników prac B+R jako element kompleksowego 
projektu, z możliwością uwzględnienia jednego z następujących 
komponentów: zazielenienia, internacjonalizacji, cyfryzacji, 
kompetencji.  
 
W ramach tego celu szczegółowego realizowane będą projekty 
w infrastrukturę B+R umożliwiające rozwój branż 
zidentyfikowanych w RSIWO 2030 (tworzone przy współpracy 
MŚP, jednostek B+R, organizacji badawczych, samorządów, IOB 
oraz innych podmiotów systemu innowacji) jako inteligentne 
specjalizacje regionalne, tj.:  

− technologie chemiczne, 

− zrównoważone technologie budownictwa i drewna,  

− technologie przemysłu maszynowego i metalowego,  

− technologie rolno – spożywcze,  

− procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakości życia  

− oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach PPO. 
 

Planowane typy przedsięwzięć:  
1. Infrastruktura i prace B+R przed. (w tym projekty 

kompleksowe z elementem wdrożeniowym),  
2. Infrastruktura B+R organizacji badawczych,  
3. Budowa potencjału regionu we wsparciu działalności 

B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z 
organizacjami badawczymi i IOB,  

4. Proinnowacyjne usługi jednostek B+R dla MŚP, wsparcie 
start-up-ów,  

5. Doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace dyplomowe,  
6. Wsparcie dla naukowców i przedsiębiorstw w zakresie 

wymiany myśli naukowej i doświadczeń,  
7. Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i 

prac rozwojowych w ramach PPO na rzecz RSI,  
8. Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP wyłącznie 

jako uzupełniający element projektu,  
9. Ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością 

środowiskową, m.in. działania zmierzające w kierunku 
gospodarki zasobooszczędnej.  
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Główne grupy docelowe: 

− przedsiębiorstwa,  

− organizacje badawcze,  

− jednostki B+R,  

− jednostki samorządu terytorialnego,  

− mieszkańcy. 
 
Wsparciem zostanie objęty cały obszar województwa 
opolskiego. 

Priorytet 5: Fundusze 
Europejskie 
wspierające opolski 
rynek pracy i edukację. 
 
Cel szczegółowy: 
Wspieranie 
zrównoważonego pod 
względem płci 
uczestnictwa w rynku 
pracy, równych  
warunków pracy oraz 
lepszej równowagi 
między życiem 
zawodowym a 
prywatnym, w tym  
poprzez dostęp do 
przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi i 
osobami wymagającymi  
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

Planowane typy przedsięwzięć:  
1. działania (przykładowo: szkolenia, warsztaty, 

kampanie, doradztwo, panele, grupy doradcze) mające 
na celu:  

− zwiększenie udziału w rynku pracy kobiet, zwłaszcza 
mieszkających na obszarach wiejskich,  

− zwalczanie stereotypów związanych z płcią oraz 
zapobieganie dyskryminacji i molestowaniu w systemach 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia,  

− zwalczanie stereotypów związanych z płcią w odniesieniu 
do dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między 
mężczyznami i kobietami oraz wspieranie większego 
zaangażowania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze,  

− wspieranie partnerów społecznych i przedsiębiorstw w 
rozwijaniu i wdrażaniu zrównoważonego życia 
zawodowego i prywatnego,  

− podnoszenie świadomości i mobilizowanie partnerów 
społecznych i przedsiębiorstw w celu rozwiązania 
problemu segregacji płciowej na rynku pracy oraz 
likwidowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na 
płeć lub niepełnosprawność,  

− przeciwdziałanie problemowi feminizacji ubóstwa,  

− ukierunkowanie dziewcząt i młodych kobiet w celu 
realizacji kariery w ramach kompetencji STEM (nauki 
ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) i STEAM 
(nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i 
matematyka),  

− zapobieganie i zwalczanie konkretnych form przemocy ze 
względu na płeć, w tym molestowania seksualnego, 
nadużyć wobec kobiet określanych jako europrzestępstwo 
w rozumieniu art. 83 ust. 1 TFUE,  

− zwiększenie świadomości pracodawców i całej 
społeczności odnośnie przełamywania barier i 
stereotypów związanych z płcią,  

− dostosowanie środowiska pracy celem dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnościami.  
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2. budowanie zdolności partnerów społecznych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  
 

Główne grupy docelowe: 

− kobiety, w szczególności bezrobotne, z obszarów 
wiejskich, matki samotnie wychowujące dzieci lub 
sprawujące opiekę nad osobami wymagającymi 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 
osobami z niepełnosprawnościami, doświadczające 
ubóstwa, niepełnosprawności, przemocy, dyskryminacji 
ze względu na płeć,  

− uczennice i słuchacze szkół i placówek systemu oświaty, 
rodzice / opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym,  

− publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe, szkoły dla dorosłych i placówki 
systemu oświaty,  

− partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, 

− pracodawcy. 

Priorytet 5: Fundusze 
Europejskie 
wspierające opolski 
rynek pracy i edukację. 
 
Cel szczegółowy: 
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. 

Planowane typy przedsięwzięć:  
1. Wsparcie przyczyniające się do zapobiegania 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy, poprzez 
m.in. realizację programów zdrowotnych dotyczących 
rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy 
pracownikom i osobom bezrobotnym.  

2. Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych 
na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy (m.in. w zakresie wypalenia 
zawodowego), w tym działania szkoleniowe.  

3. Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia takich jak 
praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, praca w 
niepełnym wymiarze, job sharing (m.in. poprzez 
szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia).  

4. Działania ułatwiające starszym pracownikom pozostanie 
w zatrudnieniu poprzez dostosowanie warunków pracy 
do ich stanu zdrowia i potrzeb w zakresie dostępności, 
dostosowanie miejsca pracy do bardziej zróżnicowanej 
wiekowo siły roboczej.  

5. Wsparcie doradcze dla związków zawodowych i 
organizacji pracodawców w zakresie m.in. rozwiązań 
skierowanych do pracowników i pracodawców.  

6. Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, 
zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami (system 
popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych).  

7. Wsparcie typu outplacement dla pracowników 
zagrożonych zwolnieniem przewidzianych do zwolnienia 
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lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
oraz osób odchodzących z rolnictwa. 

 
Główne grupy docelowe: 

− pracodawcy oraz ich pracownicy, w tym zwłaszcza:  
a) osoby sprawujące opiekę nad małymi dziećmi, osobami 

starszymi i z niepełnosprawnościami,  
b) osoby, które ze względu na wiek oraz inne bariery nie są 

w stanie pracować w oparciu o standardowe warunki 
zatrudnienia,  pracownicy przedsiębiorstw zagrożeni 
zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym również 
pracownicy dużych przedsiębiorstw,  inne osoby 
pracujące,  osoby bezrobotne,  związki zawodowe i 
organizacje pracodawców,  osoby odchodzące z 
rolnictwa. 

 
Wsparcie będzie realizowane na terenie całego województwa 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zmarginalizowanych, 
takich jak obszary wiejskie, o słabym dostępie do usług 
publicznych, dzięki czemu nastąpi wyrównanie szans osób 
zamieszkujących tego typu terytoria 

Priorytet 5: Fundusze 
Europejskie 
wspierające opolski 
rynek pracy i edukację. 
 
Cel szczegółowy:  
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 

Edukacja jest ważnym elementem budowania kapitału 
społecznego, dlatego promowane będą inicjatywy i projekty 
realizowane w partnerstwie, w tym z organizacjami 
pozarządowymi (np. szkoła podstawowa z terenów wiejskich ze 
szkołą miejską, szkoła zawodowa z uczelnią, szkoła 
ogólnodostępna ze szkołą specjalną). Współpraca ma na celu 
umożliwienie integracji uczniów, wymianę doświadczeń i 
dostosowanie szkół do potrzeb uczniów ze SPE.  
 
Planowane typy przedsięwzięć:  

1. Wsparcie wychowania przedszkolnego  
2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 

w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami.  

3. Wydłużenie godzin pracy OWP.  
4. Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe 

wyrównujące szanse edukacyjne, rozwijające 
kompetencje kluczowe i transferowalne oraz o zajęcia 
służące preorientacji zawodowej, w tym dotyczące 
aktywowania postaw przedsiębiorczych u najmłodszych 
oraz pobudzające i rozwijające zainteresowania.  

5. Indywidualizacja pracy z dziećmi, w tym ze SPE z 
uwzględnieniem realizacji różnych form edukacji dla 
rodziców.  
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dla wszystkich i 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

6. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 
ośrodków wychowania przedszkolnego.  

7. Wsparcie edukacji włączającej.  
 
Wsparcie kształcenia ogólnego i zawodowego  

1. Wsparcie szkół, uczniów i nauczycieli ukierunkowane na 
podniesienie jakości edukacji, obejmujące: rozwój 
kompetencji kluczowych, w tym informatycznych, 
językowych, społecznych i rozwijających 
przedsiębiorczość; kompetencji przekrojowych, w tym 
myślenia krytycznego, kompetencji obywatelskich i 
innowacyjnych, umiejętności korzystania z mediów, 
umiejętności społeczno-emocjonalnych.  

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, w tym 
przede wszystkim z grup defaworyzowanych, np. z 
rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, 
mieszkających na obszarach zmarginalizowanych i/lub 
wiejskich, z rodzin migranckich i społeczności romskiej.  

3. Wsparcie jakości nauczania przedmiotów ścisłych, m.in. 
poprzez wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji.  

4. Indywidualizacja podejścia do ucznia, w tym z 
niepełnosprawnościami.  

5. Wsparcie edukacji włączającej, w tym podnoszenie 
kompetencji kadr pedagogicznych, bezpośrednie 
wsparcie uczniów.  

6. Działania wspierające wdrażanie Modelu szkoły ćwiczeń. 
7. Wsparcie działań związanych z edukacją ekologiczną dla 

uczniów i nauczycieli, w tym wiedza o klimacie i 
ochronie środowiska, współpraca szkół z pracodawcami 
w zakresie nowych zielonych zawodów.  

8. Realizacja programów pomocy stypendialnej w ramach 
kształcenia ogólnego i zawodowego dla uczniów 
uzdolnionych z grup defaworyzowanych, np. z 
niepełnosprawnościami i z obszarów wiejskich.  

9. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 
kształcenia ogólnego oraz nauczycieli zawodu, w tym we 
współpracy z uczelniami, przedsiębiorcami i 
pracodawcami.  

10. Doradztwo zawodowe w ramach kształcenia ogólnego i 
zawodowego dla uczniów, nauczycieli oraz osób 
dorosłych.  

11. Coaching i tutoring.  
12. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie 

ogólne, jak i zawodowe o charakterze strategicznym i 
praktycznym z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
zwłaszcza z pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, 
instytucjami rynku pracy.  
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13. Kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych, w 
tym we współpracy z pracodawcami, tj. organizacja 
staży, praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  

14. Wsparcie uczniów szkół ogólnokształcących w 
zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych.  

15. Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
osób dorosłych do potrzeb rynku pracy, w tym z 
uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie 
na odległość).  

16. Wsparcie kompetencji STEM i STEAM, zwłaszcza u 
uczennic.  

17. Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, 
uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją 
formalną.  

18. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, 
młodzieży, nauczycieli i rodziców przeciwdziałające 
skutkom izolacji, zaburzeniom behawioralnym oraz 
psychicznym, a także podnoszenie kwalifikacji 
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach.  

19. Wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum 
integrowania społeczności szkolnej i pozaszkolnej 
poprzez współpracę kadry placówek, rodziców i uczniów 
oraz upowszechniania w szkole kultury włączenia.  

20. Wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy nt. zdrowego 
trybu życia, w szczególności w odniesieniu do uczniów 
ze środowisk defaworyzowanych, w tym zajęcia nt. 
zdrowej diety, higieny cyfrowej, radzenia sobie ze 
stresem, budowania relacji i kompetencji społecznych 
oraz zajęcia sportowe, związane z wyrównywaniem 
szans/nadrabianiem zaległości po pandemii i nauce 
zdalnej.  

21. Dojazdy do szkół dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
z obszarów zmarginalizowanych i o obniżonej mobilności 
w celu podniesienia dostępu do edukacji wysokiej 
jakości.  

22. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do realizacji działań na rzecz edukacji. 

 
Główne grupy docelowe: 

− dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice / opiekunowie 
prawni dzieci w wieku przedszkolnym,  

− nowo utworzone i istniejące ośrodki wychowania 

przedszkolnego, − uczniowie i słuchacze szkół i placówek 
systemu oświaty, rodzice / opiekunowie prawni dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym,  
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− publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe, szkoły dla dorosłych i placówki 
systemu oświaty,  

− osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy 
zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 
kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zawodowym,  

− nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego oraz w szkołach i placówkach systemu 
oświaty, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, 
psychologowie, pedagodzy i inna kadra szkół, 

− instruktorzy praktycznej nauki zawodu,  

− instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe. 

Priorytet 5: Fundusze 
Europejskie 
wspierające opolski 
rynek pracy i edukację. 
 
Cel szczegółowy:  
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 i 
wspieranie mobilności 
zawodowej. 

Planowane typy przedsięwzięć:  
1. Wsparcie edukacji ustawicznej poprzez realizację:  

− kształcenia i szkolenia w ramach systemu formalnego 
lub pozaformalnego lub poprzez uczenie się 
nieformalne, w tym z uwzględnieniem elastycznych 
rozwiązań (np. kształcenie na odległość) m.in. w zakresie 
kompetencji kluczowych, kompetencji transferowalnych 
i wyspecjalizowanych umiejętności twardych, zielonych 
kompetencji, za pośrednictwem BUR, osób w 
niekorzystnej sytuacji, osób posiadających zawody 
deficytowe w regionie, tj.: psychologów, pedagogów 
oraz obecnych i potencjalnych opiekunów osób 
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
(w przypadku zawodów medycznych i niemedycznych 
zachowana zostanie komplementarność i demarkacja ze 
wsparciem oferowanym na poziomie krajowym w FERS 
oraz KPO) oraz uczestników i absolwentów Ochotniczych 
Hufców Pracy,  

− podnoszenia kompetencji podstawowych, w tym m.in. 
kompetencji cyfrowych osób z grup wykluczonych 
cyfrowo, umożliwiających wdrażanie Ścieżek poprawy 
umiejętności (Upskilling pathways) dla dorosłych o 
niskich kwalifikacjach,  

− wsparcia procesu walidacji i certyfikacji umiejętności 
nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się 
nieformalnego,  

− lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, 
w tym tworzenie lokalnych punktów wsparcia 
kształcenia osób dorosłych, służących np. aktywizacji 
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym 
osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, 
nieaktywnych zawodowo, z terenów wiejskich oraz z 
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niepełnosprawnościami, na przykład: LOWE180 , 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, 

− usług doradczych w zakresie wyboru kierunku i rodzaju 
edukacji w kontekście potrzeb regionalnego lub 
lokalnego rynku pracy, mentoring, coaching, tutoring.  

2. Współpraca i partnerstwo między instytucjami 
edukacyjnymi i partnerami społecznymi, 
przedsiębiorcami, organizacjami klastrów 
przemysłowych, IOB, instytucjami badawczymi oraz 
zajmującymi się innowacjami, a także instytucjami 
szkoleniowymi/usługodawcami w celu zapewnienia 
lepszej komunikacji potrzeb rynku pracy oraz 
promowania uczenia się w miejscu pracy.  

3. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do realizacji działań na rzecz edukacji.  

4. Analizy rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na 
nowe umiejętności. 
 

Główne grupy docelowe: 

− osoby od 15 r.ż. uczestniczące z własnej inicjatywy w 
uczeniu się przez całe życie,  

− instytucje edukacyjne, partnerzy społeczni, 
przedsiębiorcy, organizacje klastrów przemysłowych, 
instytucje otoczenia biznesu, instytucje badawcze. 

Źródło informacji: Poznaj program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-
2027 | Regionalny Program Województwa Opolskiego 

 

  

https://rpo.opolskie.pl/?page_id=48098
https://rpo.opolskie.pl/?page_id=48098
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Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) 
PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 

Zwiększenie 

dostępu do ultra-

szybkiego internetu 

szerokopasmowego. 

 
Cel szczegółowy: 

Udoskonalanie 

łączności cyfrowej 

(EFRR). 

Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna jest warunkiem dla 
kluczowych inwestycji w TIK, budowę e-państwa, integracji 
systemów państwowych i samorządowych oraz dostępu do danych. 
Jest też niezbędna dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki, 
rozwoju miast i obszarów wiejskich, dostępu do zasobów wiedzy 
oraz zarządzania procesami wytwórczymi w gospodarce. Pozwoli 
połączyć uczelnie i podmioty nauki, szkoły i placówki oświatowe, 
umożliwi lepsze dzielenie się wynikami badań oraz danymi, a także 
zintegruje naukowców i uczestników programów edukacyjno-
naukowych. 
W ramach priorytetu wspierane będą działania umożliwiające jak 
najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak 
najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie 
stwierdzono niedoskonałość rynku w zakresie dostępu do internetu 
o wysokich przepustowościach.  
Celem wsparcia będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp 
do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach 
technicznych w zakresie dostępu do sieci o bardzo dużej 
przepustowości. Tworzona infrastruktura umożliwi osiągnięcie 
parametrów min. 100 Mb/s w przypadku gospodarstw domowych 
(rozumianych jako lokale mieszkalne) i przedsiębiorstw, przy czym 
rozwiązania technologiczne zapewnią skalowalność sieci do 
prędkości gigabitowych. Interwencja obejmie też zapewnienie co 
do zasady symetrycznego dostępu do internetu o przepustowości 
co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę 
napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (np. szkoły i placówki 
oświatowe, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
podmioty lecznicze, węzły transportowe, miejsca świadczenia usług 
publicznych, instytucje kultury, a także przedsiębiorstwa rozumiane 
jako centra technologiczne/biznesowe). 
 
Główne grupy docelowe: 

− obywatele,  

− podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie miejsc 
stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-
gospodarczego (np. urzędów JST, szkół i placówek 
oświatowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki, podmiotów leczniczych, węzłów transportowych, 
miejsc świadczenia usług publicznych, instytucji kultury),  

− przedsiębiorcy. 

Priorytet 2: 

Zaawansowane 

usługi cyfrowe. 

 

W priorytecie będą wspierane projekty o oddziaływaniu 

ogólnokrajowym, których produkty będą mogły być 

wykorzystywane lokalnie. Projekty udostępnią nowe e-usługi i dane 

oraz systemy informatyczne. Interwencja umożliwi budowę, 
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Cel szczegółowy: 

Czerpanie korzyści z 

cyfryzacji dla 

obywateli, 

przedsiębiorstw, 

organizacji 

badawczych i 

instytucji 

publicznych (EFRR). 

modernizację i dalszy rozwój e-usług i systemów niezbędnych do 

ich świadczenia, w tym procesy back-office. Priorytet uzyskają 

projekty umożliwiające integrację istniejących już e-usług 

obszarowych, w kompleksowe procesy. 

Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych 
  
e-Państwo 
Rozwiązania wdrażane w projektach będą zgodne z założeniami 
Architektury Informacyjnej Państwa (AIP). Interwencja obejmie 
działania ukierunkowane na konsolidację i standaryzację usług 
cyfrowych. Celem wsparcia będzie optymalizacja procesów w 
relacji podmiotów publicznych z obywatelem i przedsiębiorcą, 
tworzenie i rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą 
elektroniczną (w tym wewnątrzadministracyjnych), cyfryzacja 
procesów back-office w administracji publicznej oraz budowa i 
rozwój rozwiązań o charakterze horyzontalnym, usprawniających 
funkcjonowanie administracji publicznej w kraju. 
 
e-Zdrowie 
 
Projekty horyzontalne 
Celem projektów będzie zapewnienie odpowiednich warunków do 
współpracy, efektywnej wymiany danych (zgodnie z założeniami 
AIP), a także udostępnianie e-usług przy zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Kluczowym elementem 
będzie rozwój zdolności do modernizacji istniejących i wdrażania 
nowych systemów administracji publicznej przez dostarczenie 
narzędzi wspierających te procesy. 
 

Główne grupy docelowe: 

− obywatele,  

− przedsiębiorcy,  

− administracja publiczna,  

− instytucje ochrony prawnej,  

− organizacje pozarządowe,  

− podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,  

− podmioty lecznicze,  

− samorządy zawodowe,  

− instytucje kultury,  

− archiwa państwowe. 
 

Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji  

Cyfrowa dostępność Informacji Sektora Publicznego (ISP) 
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Interwencja obejmie projekty, których priorytetem jest zwiększenie 

ilości i jakości ISP dostępnych do ponownego wykorzystania, w 

szczególności danych o wysokiej wartości i danych dynamicznych. 

Większa dostępność i promocja wykorzystania ISP oraz budowa 

narzędzi analitycznych posłuży m.in. efektywnemu zarządzaniu w 

administracji publicznej. Program zakłada działania zwiększające 

otwartość i poziom ponownego wykorzystania danych z zasobów 

kultury (w tym niebędących ISP), nauki i administracji. Wsparcie 

będzie udzielane także na budowę lub modernizację i 

udostępnianie rozwiązań informatycznych do prowadzenia 

zaawansowanej analityki danych z wykorzystaniem nowych 

technologii. W tym także na: 

− opracowywanie i modernizację narzędzi pozwalających na 
udostępnianie oraz wykorzystywanie danych dynamicznych 
i danych o wysokiej wartości oraz budowę API,  

− budowę i rozbudowę infrastruktury do przechowywania i 
udostępniania danych,  

− zwiększenie wymiany danych B2G  ( Business-to-
Government) oraz G2G (Government-to-Governmentoraz). 
 

Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji przez 
przedsiębiorstwa  
Wsparcie obejmie projekty, których celem będzie zapewnienie 
dostępu do danych, w tym danych dynamicznych za 
pośrednictwem interfejsów programistycznych aplikacji, 
wykorzystywanie danych i analityki biznesowej w 
przedsiębiorstwach oraz wsparcie wzajemnego dzielenia się 
danymi przez przedsiębiorstwa, w tym opracowanie standardów 
współpracy w zakresie organizacyjnym, technicznym i prawnym. 
Promowane będzie udostępnianie danych prywatnych instytucjom 
publicznym, podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
celu realizacji interesu publicznego. 
 
Główne grupy docelowe: 

− obywatele,  

− przedsiębiorcy,  

− administracja publiczna,  

− organizacje pozarządowe,  

− podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,  

− podmioty lecznicze,  

− samorządy zawodowe,  

− instytucje kultury,  

− archiwa państwowe, 

− nadawcy radiowi i telewizyjni. 
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Źródło informacji: Dokumenty - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

(polskacyfrowa.gov.pl) 

  

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/dokumenty/#/domyslne=1
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/dokumenty/#/domyslne=1
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Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027  
PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 

Zintegrowany 

system 

ratownictwa i 

środowisko. 

Cel szczegółowy: 
Bardziej 
skoordynowane 
podejście do 
ochrony 
środowiska na 
pograniczu 
czesko-polskim. 

Cel ukierunkowany jest na ochronę przyrody, dbałość o zasoby 
naturalne i ograniczanie zanieczyszczeń. 
Wspierane działania: 

1. Tworzenie sieci współpracy, koordynacja, monitorowanie 
Aby zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i eliminację źródeł 
zanieczyszczeń ważne jest wspólne i jednolite podejście do tego 
zagadnienia. Dlatego obszar działań koncentruje się na budowaniu 
relacji współpracy między odpowiednimi podmiotami na obszarze 
wsparcia, w tym tworzeniu wspólnego podejścia i koncepcji dbania o 
środowisko.  
W szczególności wspierane są następujące przedsięwzięcia:  

− rozwój sieci współpracy w zakresie ochrony gatunkowej i 
ochrony obszarowej m.in. przed negatywnymi skutkami 
turystyki,  

− monitorowanie wędrówek zwierząt, 

− współpraca w dziedzinie zarządzania obszarami leśnymi,  

− platformy koordynacyjne zajmujące się poprawą jakości 
powietrza i eliminacją źródeł jego zanieczyszczeń,  

− wspólnie opracowane strategie koordynacji transgranicznej,  

− wymiana doświadczeń dotyczących wszystkich obszarów 
ochrony środowiska. 
 

2. Działania terenowe 
Drugi obszar koncentruje się bardziej na działaniach o charakterze 
inwestycyjnym. Są to działania przyjazne przyrodzie i realizowane w 
terenie koncentrujące się na ochronie i odtwarzaniu lasów oraz 
retencji wody w terenie.  
Wspierane są następujące działania przyjazne przyrodzie:  

− ochrona i odtwarzanie lasów (działania takie jak: adaptacja 
składu gatunkowego lasu do zmieniających się warunków, 
ochrona biotopów w lasach, wzbogacanie spektrum gatunków 
drzew, łagodzenie skutków działania czynników szkodliwych 
itp.) 

− działania na rzecz naturalnej retencji wody w terenie i 
wspierające zarówno bioróżnorodność, jak i bioretencję 
(działania takie jak: łąki kwietne, mokradła, sadzawki, systemy 
zbierania wody deszczowej, rewitalizację cieków wodnych w 
celu przywrócenia naturalnej funkcji ekosystemów wodnych, 
zwiększenie zdolności retencyjnych cieków wodnych itp.) 

 
Kwalifikowalni beneficjenci:  

− władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,  

− organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze 
publiczne,  
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− organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony 
środowiska,  

− Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 

− instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,  

− instytucje badawcze,  

− przedsiębiorstwa państwowe, 

− kościoły,  

− izby rolnicze. 
 

Główne grupy docelowe:  

− mieszkańcy regionu transgranicznego,  

− turyści i osoby odwiedzające region,  

− podmioty, organy i instytucje administracji publicznej. 

Priorytet 2: 

Turystyka. 

Cel szczegółowy:  
Lepsze 
transgraniczne 
wykorzystanie 
potencjału 
turystyki 
zrównoważonej 
dla rozwoju 
gospodarczego 
pogranicza 
czesko-polskiego. 

Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i 
turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania 
potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów 
przygranicznych. 
Wspierane typy działań: 

1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących 
elementów turystyki 

Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub 
łączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym 
regionie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące 
działania:  

− naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków 
materialnych, 

− wsparcie rozwoju muzeów i wystaw, 

− rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/single 
tracków, 

− rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp. 

− publiczna infrastruktura turystyczna, 

− niematerialne dziedzictwo kulturow 
Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które 
uzupełniają ofertę turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, 
aby tworzyła ona jednolity i kompleksowy produkt turystyczny. 
Uwzględniając zdefiniowany cel program będzie wspierał eco-
innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do minimalizacji 
wpływu na klimat.  
 

2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich 
promocja 

Wspierane są takie działania, które pomogą wzmocnić wiedzę 
odwiedzających o pograniczu czesko-polskim i kształtować 
postrzeganie go jako wspólny region turystyczny.  
Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:  
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− tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w 
zakresie rozwoju, promocji (z naciskiem na jej nowoczesne i 
zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego,  

− łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych 
(np. stworzenie wspólnej marki) lub działania związane z 
tworzeniem nowych transgranicznych produktów 

 
3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem 

turystyki 
Wspierane są działania związane ze złagodzeniem negatywnych 
skutków turystyki nie tylko dla obszarów chronionych i terenów 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, 
ale także dla mieszkańców pogranicza żyjących w eksponowanych 
turystycznie lokalizacjach.  
Dalej są wspierane działania przyczyniające się do podniesienia 
jakości świadczonych usług i zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego.  
Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:  

− monitorowanie liczby odwiedzin, 

− szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe 
pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze 
turystycznym, 

− wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym 
sektorze turystycznym. 
 

Kwalifikowalni beneficjenci:  

− władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,  

− organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze 
publiczne , 

− organizacje pozarządowe,  

− Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,  

− kościoły i związki wyznaniowe, 

− stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 
(włącznie z organizacjami zarządzającymi turystyką/markami 
turystycznymi),  

− instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,  

− izby gospodarcze. 
 
Główne grupy docelowe:  

− mieszkańcy regionu transgranicznego,  

− turyści i osoby odwiedzające region,  

− samorządy obszarów turystycznych,  

− organizacje społeczeństwa obywatelskiego,  

− podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej i 
powiązanych z nią branżach. 
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Priorytet 4: 

Współpraca 

instytucji i 

mieszkańców.  

Cel szczegółowy: 

Pogłębianie więzi 

transgranicznych 

mieszkańców i 

instytucji 

pogranicza 

czesko-polskiego. 

Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami 
i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego. 
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy 
działań: 

1. Wsparcie współpracy instytucji: wspierane są działania 
mające na celu stworzenie warunków do współpracy i 
zwiększenie zainteresowania instytucji współpracą 
transgraniczną poprzez: tworzenie sieci współpracy instytucji, 
szkolenia językowe pracowników (języka polskiego i 
czeskiego) lub współdzielenie dobrych praktyk. Odpowiednim 
narzędziem są również staże pracowników instytucji i ich 
jednostek budżetowych. Wszystkie te działania przyczyniają 
się także do zacieśniania relacji między pracownikami tych 
instytucji z podmiotami partnerskimi po drugiej stronie 
granicy, podnoszenia ich umiejętności językowych oraz 
zwiększenia wzajemnego zaufania i ogólnej gotowości do 
dalszej współpracy transgranicznej. 

2. Projekty typu „people to people”: wspierane są działania na 
rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć 
społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które 
zwiększają poziom wzajemnego poznania i zrozumienia oraz 
budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu 
stronach granicy. Przyczyni się to znacząco także do 
wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu 
transgranicznego. Tego typu działania będą również 
realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów. 

 
Kwalifikowalni beneficjenci:  

− władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, 

− organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze 
publiczne, 

− organizacje pozarządowe, 

− Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 

− instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe), 

− izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu 
gospodarczego i zawodowego, 

− kościoły i związki wyznaniowe, 

− spółdzielnie socjalne.  
 
Głównymi grupy docelowe: 

− mieszkańcy regionu transgranicznego, 

− turyści i osoby odwiedzające region, 

− podmioty, organy i instytucje administracji publicznej, 

− pracownicy organów administracji publicznej, 

− instytucje systemu edukacji, 

− organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 
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Priorytet 5: 

Przedsiębiorczość.  

Cel szczegółowy: 
Wzmocnienie 
zrównoważonego 
rozwoju 
transgranicznego 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
na pograniczu 
czesko-polskim. 

Celem jest wsparcie w zakresie sprzyjania wzrostowi i 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wspierane działania: 

1. Transgraniczne usługi dla przedsiębiorców w celu 
zrównoważonego rozszerzenia działalności ich 
przedsiębiorstw za granicę. 

Wsparcie dotyczy usług dla przedsiębiorców, które ułatwią im 
zrównoważone rozszerzenie ich działalności gospodarczej po drugiej 
stronie granicy. Przede wszystkim są wspierane usługi w formie 
doradztwa, networkingu, pomoc w wejściu na rynek drugiego kraju, 
np. przy certyfikacji produktów. 

2. Transgraniczne usługi dla przedsiębiorców w celu poprawy 
dostępu do innowacji i usług badawczych/badawczo–
rozwojowych. 

Wsparcie dotyczy usług, które ułatwią przedsiębiorcom dostęp do 
innowacji i usług badawczych/badawczo-rozwojowych po drugiej 
stronie granicy z zamiarem wprowadzenia innowacji do swojej 
działalności. Przykładowy typ takiego działania to pośredniczenie w 
usługach badawczych dla firm w instytucjach badawczych w drugim 
kraju.  
 
Kwalifikowalni beneficjenci:  

− władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, 

− organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze 
publiczne, 

− organizacje pozarządowe, 

− Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 

− uczelnie wyższe, 

− izby, stowarzyszania, agencje rozwoju, związki i organizacje 
reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz 
samorządu gospodarczego i zawodowego (przedsiębiorcy nie 
mogą być bezpośrednimi beneficjentami), 

− instytucje badawcze, 

− cechy rzemieślnicze 
 
Główne grupy docelowe:  

− małe i średnie przedsiębiorstwa, 

− mikroprzedsiębiorstw. 

Źródło informacji: Okres 2021-2027 | Integrace Pl (cz-pl.eu)  

 

  

https://pl.cz-pl.eu/okres
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Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027  
PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

 W skład obszaru objętego programem Interreg Europa Środkowa 
wchodzi dziewięć państw członkowskich. Obejmuje on wszystkie 
regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier 
oraz wybrane regiony Niemiec i Włoch.  
 
W programie uczestniczą niemieckie kraje związkowe: Badenia-
Wirtembergia, Bayern, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia oraz region 
Braunschweig w Dolnej Saksonii. Włoskie regiony uczestniczące to: 
Piemont, Dolina Aosty, Liguria, Lombardia, Wenecja, Driuli Wenecja 
Julijska, Emilia-Romagna oraz autonomiczne prowincje Bolzano/Bozen 
i Trydent. 

Źródło informacji: Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
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Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027  
PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

 Interreg Region Morza Bałtyckiego obejmuje dziewięć krajów: osiem 
Państw Członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, 
Litwa, Polska i Szwecja) oraz jeden kraj partnerski – Norwegię . 
 
Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji 
wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców 
infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów 
odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i 
bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez 
międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie 
można realizować dużych inwestycji. 
 
Oferta programu jest skierowana do wszystkich polskich województw. 

Źródło informacji: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl) 

 

  

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
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Program Interreg Europa 2021-2027  
PRIORYTET RODZAJE PROJEKTÓW 

Priorytet 1: 
Wzmacnianie 
zdolności 
instytucjonalnych 
dla 
efektywniejszych 
polityk rozwoju 

regionalnego. 

Cel szczegółowy: 
Zwiększanie 
zdolności 
instytucjonalnych 
instytucji 
publicznych, w  
szczególności 
tych, którym 
powierzono 
zarządzanie 
konkretnym  
terytorium, i 

zainteresowanych 

stron. 

Obszar objęty programem Interreg Europa to całe terytorium UE, a 
także 
Norwegia i Szwajcaria. 
 
Program Interreg Europa jest częścią komponentu współpracy 
międzyregionalnej, realizowanej w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg C), który wspiera współpracę 
międzyregionalną w celu wzmocnienia skuteczności polityki spójności. 
 
Celem programu Interreg Europa jest poprawa wdrażania polityk 
rozwoju regionalnego, w tym programów celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, poprzez promowanie wymiany doświadczeń, 
innowacyjnych podejść i budowanie zdolności w odniesieniu do 
identyfikacji, rozpowszechniania oraz transferu dobrych praktyk 
pomiędzy podmiotami polityki regionalnej. 
 
Główną grupę docelową programu Interreg Europa stanowią 
podmioty odpowiedzialne za polityki rozwoju regionalnego.  
Grupa docelowa programu Interreg Europa składa się z krajowych, 
regionalnych, lokalnych władz publicznych oraz innych właściwych 
organów odpowiedzialnych za opracowywanie i/lub wdrażanie polityk 
rozwoju regionalnego, w tym programów „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, w obszarach tematycznych objętych tym 
programem.  
 
Adresatami programu Interreg Europa są również inne kategorie 
właściwych podmiotów, o ile wykażą one znaczenie i kompetencje w 
zakresie polityki rozwoju regionalnego. 
Obejmują one na przykład (lista nie jest wyczerpująca):  

− organizacje wsparcia biznesu (np. agencje rozwoju, agencje 
innowacji, izby handlowe, klastry), 

− organizacje ekologiczne (np. agencje ochrony środowiska, 
agencje energetyczne, organizacje pozarządowe),  

− instytucje edukacyjne i badawcze (np. uczelnie, ośrodki 
badawcze),  

− inne podmioty istotne dla polityk rozwoju regionalnego (np. 
Lokalne Grupy Działania, partnerzy społeczni). 

 
Następujące kategorie beneficjentów będą kwalifikowalne do 
otrzymania finansowania z programu Interreg Europa:  

− władze publiczne (centralne, samorządowe szczebla 
regionalnego i lokalnego) ,  

− podmioty prawa publicznego (np.: publiczne uczelnie , 
instytuty itp.) 

− prywatne organizacje non-profit (np. izby, fundacje itp.). 
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Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla 
prywatnych. 

Źródło informacji: Program Interreg Europa 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej (ewt.gov.pl) 

 

 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

