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Program
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

na lata 2014 – 2020

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Społecznego

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ I

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Wojewódzkie Urzędy 
Pracy

OŚ II

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości



2016-12-08

3

OŚ PRIORYTETOWA I
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

• Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe

Działanie1.1

• Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
konkursowe

Działanie1.2

• Wsparcie osób młodych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacjiDziałanie1.3

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.1 – projekty pozakonkursowe

BENEFICJENT – Powiatowe Urzędy Pracy

GRUPA DOCELOWA - osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu

i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.1 – projekty pozakonkursowe

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości

i samozatrudnienia:

wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także wsparcie pomostowe.
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚR Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. EDNICZĄCE

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.1 – Doradztwo i szkolenia 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat spełniające
łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:
bezrobotne zarejestrowane w PUP,

które nie kształcą się,

które nie szkolą się.

•ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych,                               
z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w Centrum Aktywizacji 
Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 pok. 2, tel: (17) 25 00 225, 25 00 
252. 

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. EDNICZĄCE

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 17 000,00 zł.

W ramach projektu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski osób

spełniających kryteria regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ze

szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.2 – projekty konkursowe

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości

i samozatrudnienia:

wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także wsparcie pomostowe.

BENEFICJENT – publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy,

agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego (np.

związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje

pracodawców, organizacje bezrobotnych) oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.2 – projekty konkursowe

GRUPA DOCELOWA

Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez

pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.

młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w

urzędach pracy,
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INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Operatorzy wsparcia w ramach poddziałania 1.2

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wsparcie w ramach zadania:

DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ – (Doradca biznesowy,)

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DG

ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –X DOTACJI w 

wysokości śr. 26 000 PLN

WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE 
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Operatorzy wsparcia w ramach poddziałania 1.2

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich Ministerstwo Zdrowia

OŚ V
1. Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych

2. Ocena Formularzy zgłoszeniowych:

• Opis planowanej Działalności Gospodarczej

• Informacje o klientach, do których kierowane będą 
usługi/produkty oraz charakterystyka konkurencji

• Zakres planowanych wydatków w ramach dotacji

• Stopień przygotowania inwestycji oraz spójność posiadanych 
kwalifikacji w stosunku do planowanej Działalności Gospodarczej 
(w tym posiadanie uprawnień, pozwoleń etc.)

Wybór kandydatów do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Operatorzy wsparcia w ramach poddziałania 1.2

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich Ministerstwo Zdrowia

OŚ V
Uczestnicy projektu z najlepiej ocenionymi formularzami zostaje 
skierowanych na rozmowę z doradcą biznesowym, który oceni szanse  
powodzenia  realizacji przedsięwzięcia w oparciu  o następujące kryteria

- Ocena predyspozycji kandydata do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej,

- Ocena poziomu motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz ocena potencjału przedsiębiorczości kandydata,

- Ocena umiejętności planowania i myślenia analitycznego,

- Ocena poziomu samodzielności kandydata.

Wybór kandydatów do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
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Operatorzy wsparcia w ramach poddziałania 1.2

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich Ministerstwo Zdrowia

OŚ V
Uczestnicy z największą sumą punktów (ocena formularza + ocena doradcy 
biznesowego) zostają objęci wsparciem w postaci doradztwa 
indywidualnego oraz szkoleń z zakresu zakładania działalności gospodarczej

Następnie Uczestnicy składają biznesplany, wszystkim uczestnikom projektu, 
którzy otrzymają wymagane minimum punktów przyznane zostaną:

- ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- WSPARCIE POMOSTOWE

Wybór kandydatów do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.3

BENEFICJENT :

Tryb pozakonkursowy:

- Ochotnicze Hufce Pracy

Tryb konkursowy:

- publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje

zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje

partnerstwa lokalnego.

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -

oraz: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, domy

samotnej matki, Centralny Zarząd Służby Więziennej.
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.3

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości

i samozatrudnienia:

wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także wsparcie pomostowe.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.3

GRUPA DOCELOWA /Poddziałanie 1.3.1/:

Tryb pozakonkursowy – projekty OHP:

- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w

szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 1.3

GRUPA DOCELOWA /Poddziałanie 1.3.1/:

Tryb konkursowy:

- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup

docelowych:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę

- matki opuszczające pieczę

- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków

socjoterapii

- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków

wychowawczych

- matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze

Nabór: grudzień 2017 r

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Osoby niekształcące się - są to osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w

trybie stacjonarnym. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako

kształcenie w systemie szkolonym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół

ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów

wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. Uwaga: Osoby, które

kształcą się jedynie w trybie zaocznym mogą wziąć udział w projekcie.

Osoby nie szkolące się - są to osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji

zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4

tygodni nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanych ze środków

publicznych. Uwaga: Osoby, które szkolą się wyłącznie ze środków prywatnych mogą

wziąć udział w projekcie.

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły

roboczej (tzn. nie pracują, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukują

pracy)
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Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ III

Centrum Projektów 
Europejskich

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 

szkolnictwa wyższego

Typy projektów:

1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno 

do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych 

szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz 

studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące 

w edukacji na poziomie wyższym. 

3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy 

naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w 

polskich uczelniach. 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

Typ beneficjenta:

-uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie 

wyższym

Grupa docelowa:

-uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie 

wyższym

-osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

-pracodawcy/organizacje pracodawców 

-Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

-pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 

szkolnictwa wyższego
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Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE

OŚ IV

Ministerstwo Zdrowia

OŚ V

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 

szkolnictwa wyższego

Konkurs zakończony 29.07.2016 

Termin rozstrzygnięcia konkursu : grudzień 2017

Zapraszamy na przerwę

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
- Rzeszów – Krosno – Mielec – Przemyśl – Sanok – Tarnobrzeg -

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl


