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     8_RYNEK PRACY 

     9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

     10_WIEDZA I KOMPETENCJE  

809,6 
mln EUR 

28% 



koncentrujemy wsparcie! 
 niemal 29% środków EFS na działania 

związane z włączeniem społecznym  

 niemal 65% środków EFS na:  

 dostęp do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy i biernych zawodowo 

 aktywne włączenie 

 dostęp do wysokiej jakości usług opieki 
zdrowotnej i społecznej  

 dostęp do dobrej jakości edukacji 

 dostosowanie systemów kształcenia  
i szkolenia po potrzeb rynku pracy  

 



     8_Rynek pracy 

 kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie 
dotacji – 45 mln EUR 

 kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej, w tym w 
formie instrumentów zwrotnych – 5 mln EUR 
 

 wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr                           
sektora MŚP – 35 mln EUR 

 wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników 
przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn zakładu 
pracy  i/lub osób odchodzących z rolnictwa lub ich rodzin – 10  mln EUR 
 

aktywizacja zawodowa osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy                                                        
– 124,8 mln EUR 

wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej  – 50 mln EUR  

rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian – 45 mln EUR 



     8_Rynek pracy 

 wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

 realizacja programów przekwalifikowania pracowników                                                                       
i wsparcie dla pracodawców z zarządzania wiekiem – 11,2 mln EUR 

 wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących m.in.                                                     
rozwoju profilaktyki nowotworowej oraz programów regionalnych dot. 
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – 14,8 mln 
EUR 

wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego – 25 mln EUR 

wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej – 26 mln EUR 



     9_Region spójny społecznie  

 wsparcie dla wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin                
z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, wsparcie 
dla placówek dziennych dla dzieci i młodzieży, programy zdrowotne 
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, teleopieka, 
rozwój opieki długoterminowej – 70 mln EUR 

 wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę 
i aktywizację osób niesamodzielnych, działania wspierające opiekunów osób 
niesamodzielnych, ośrodki interwencji kryzysowej – 45 mln EUR  

 animacja lokalna, usługi rozwoju ekonomii społecznej, wsparcie                                 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej, koordynacja rozwoju  
ekonomii społecznej w regionie 

 

większa dostępność usług społecznych i zdrowotnych – 115 mln EUR  

aktywna integracja osób będących w szczególnej sytuacji społeczno-
zawodowej – 100 mln EUR 

wsparcie ekonomii społecznej – 17 mln EUR  



     10_Wiedza i kompetencje  

 wychowanie przedszkolne – 30 mln EUR 

 edukacja ogólna – 28,4 mln EUR 

 Małopolska Chmura Edukacyjna – 14 mln EUR 

 wsparcie uczniów zdolnych – 16 mln EUR 

 

 kształcenie zawodowe uczniów – 76,5 mln EUR 

 kształcenie zawodowe osób dorosłych – 20 mln EUR 

 

 kształcenie ustawiczne 

 

rozwój kształcenia ogólnego – 88,4 mln EUR 

rozwój kształcenia zawodowego – 96,5 mln EUR 

rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych – 20 mln EUR 



budujemy partnerstwo w obszarze Metropolii Krakowskiej – 
zintegrowane inwestycje terytorialne  w ramach EFS 

• Usługi społeczne w zakresie 
wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych 

• Usługi interwencji kryzysowej 

14 mln EUR 

• Wychowanie przedszkolne 5 mln EUR 

• Kształcenie zawodowe 15 mln EUR 



budujemy partnerstwo na obszarze subregionów – 
subregionalny program rozwoju  w ramach EFS 

• Usługi społeczne w zakresie 
wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych 

• Usługi interwencji kryzysowej 

31 mln EUR 

• Wychowanie przedszkolne 25 mln EUR 

• Kształcenie zawodowe 50 mln EUR 



obszary wsparcia EFS – planowane do uruchomienia w 2015  

 aktywizacja zawodowa, w tym projekty PUP 

 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian 

 aktywna integracja: projekty dla OPS/PCPR 

 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 

 edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

 kształcenie zawodowe uczniów  

 rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 




