
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
 

W Małopolsce dynamicznie wzrośnie poziom zatrudnienia 

dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Na rozwój kapitału 

intelektualnego i aktywizacji społecznej Małopolan 

przeznaczono 271 mln euro z Funduszy Europejskich. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

W TROSCE O PRACĘ 

Rynek pracy ulega ciągłym przemianom. Wpływ na ten stan rzeczy mają procesy demograficzne, 
społeczne i ekonomiczne, a także konieczność adaptacji do zmieniających się okoliczności. Wsparcie 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz efektywniejsze wykorzystanie jego zasobów jest 
jednym z najważniejszych zadań w Małopolsce w najbliższych latach. 

SZEROKI WACHLARZ POMOCY 

Zatrudnienie, bezrobocie, aktywizacja zawodowa – to najczęściej przytaczane terminy dotyczące 
rynku pracy. Rynek ten tworzą z jednej strony osoby poszukujące pracy, z drugiej pracownicy 
i pracodawcy. Sprawia to, że wspieranie zatrudnienia ma szeroki wymiar. Pomoc skierowana będzie 
zarówno do osób pozostających bez pracy, tych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, 
a także do kadr mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez podnoszenie kompetencji  
pracowników. Przedsiębiorstwa same będą mogły decydować o formie pomocy (np. szkolenia lub 
doradztwo). 

AKTYWNI NA RYNKU PRACY  

Dynamiczna aktywizacja zawodowa Małopolan będzie możliwa dzięki projektom wspierającym 
pośrednictwo pracy, praktyki zawodowe i staże dla osób pozostających bez pracy oraz tych, które są 
zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia osób pracujących 
ważne są rozwiązania sprzyjające  łączeniu życia zawodowego z prywatnym. Tworzenie nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. w żłobkach i klubach dziecięcych, stworzy rodzicom warunki 
do bardziej swobodnego rozwoju zawodowego. 



 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 przedsiębiorcy i pracodawcy 
 jednostki samorządu terytorialnego 
 organizacje pozarządowe (w tym LGD) 
 instytucje otoczenia biznesu 
 powiatowe urzędy pracy w Małopolsce  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet VIII. „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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