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Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
• OŚ PRIORYTETOWA II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA  

• OŚ PRIORYTETOWA III. KOMPETENCJE I 

KWALIFIKACJE  

• OŚ PRIORYTETOWA VII. POPRAWA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ  

• OŚ PRIORYTETOWA IX. ROZWÓJ LOKALNY  

• OŚ PRIORYTETOWA X. POMOC TECHNICZNA  

 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

• OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY  

• Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy  

• Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  

• Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia  

• Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa  

• Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie  

• Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego  

• Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze  

• Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

• Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT  

• Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie  

• Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych  

• Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe  

• Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region  

• Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców  

• Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

• OŚ PRIORYTETOWA 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO  

• Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  

• Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT  

• Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  

• Działanie 9.2 Włączenie społeczne  

• Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne  

• Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub poprawczym  

• Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych  

• Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych  

• Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych  

• Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

• Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej  

• Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

• OŚ PRIORYTETOWA 10 INNOWACYJNA EDUKACJA  

• Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT  

• Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT  

• Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT  

• Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT  

• Działanie10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe  

• Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne  

• Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne  

• Poddziałanie10.2.3 Kształcenie zawodowe  

• Działanie 10.3 Pomoc stypendialna 

• Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości  

• Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych  

• Działanie 10.4 Edukacja dorosłych  

• Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych  

• Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

• OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY 

KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ   

• Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych 

LSR  

• OŚ PRIORYTETOWA 12 POMOC TECHNICZNA   

• Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

RPO  

• Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym 

wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu   
 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

• 7 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  

• 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu   

• 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia   

• 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  

• 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu 

outplacementu)  

• 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe  

• 8 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy  

• 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego  

• 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników   

• 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu i powrót do pracy   

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

• 9 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne  

• 9.1 Aktywna integracja  

• 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   

• 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie  

• 11 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

• 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego   

• 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów   

• 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe osób dorosłych  

• 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych  

• 13 Oś Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna  

• 13.1 Pomoc Techniczna  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 

• Oś Priorytetowa 3 Edukacja   

• Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie  

• Oś Priorytetowa 6 Integracja  

• Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

201-2020 

• Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

• Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 

rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

• Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się. 

• Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 

• Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. 

• Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. 

• Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

• Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) 

• Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

• Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, 

 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

201-2020 

• Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy. 

• Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia 

aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty 

pozakonkursowe). 

• Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 

powyżej 29 roku życia. 

• Działanie 10.3 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures 

wspierana przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty 

akredytowane przez MPiPS. 

• Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 

• Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe). 

•   

 

 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

  

 

• 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY  

• 9 Oś Priorytetowa REGION SPÓJNY 

SPOŁECZNIE  

• 10 Oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE  

• 13 Oś Priorytetowa POMOC TECHNICZNA  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 

  

 

• II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

• OPIS DZIAŁANIA 9.1 Aktywizacja zawodowa  

• OPIS DZIAŁANIA 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP  

• OPIS DZIAŁANIA 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  

• OPIS DZIAŁANIA 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  

• II.10 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian  

• OPIS DZIAŁANIA 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP  

• OPIS DZIAŁANIA 10.2 Programy typu outplacement  

• OPIS DZIAŁANIA 10.3 Programy polityki zdrowotnej  

• II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne  

• OPIS DZIAŁANIA 11.1 Aktywne włączenie  

• OPIS DZIAŁANIA 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

• OPIS DZIAŁANIA 11.3 Ekonomia społeczna  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 

  

 

• II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  

• OPIS DZIAŁANIA 12.1 Edukacja przedszkolna  

• OPIS DZIAŁANIA 12.2 Kształcenie ogólne  

• OPIS DZIAŁANIA 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i 

języków obcych  

• OPIS DZIAŁANIA 12.4 Kształcenie zawodowe  

• II.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna  

• OPIS DZIAŁANIA 14.1 Pomoc techniczna  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 

• Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie  

• Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne  

• Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie  

• Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności  

• Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 

  

 

• II Oś Priorytetowa Kadry dla gospodarki 

• X Oś Priorytetowa Regionalny Rynek Pracy 

• XI Oś Priorytetowa Włączenie społeczne 

• XII Oś Priorytetowa Pomoc techniczna 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 

   

• Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy  

• Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP  

• Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

• Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

• Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna  

• Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

• Działanie 8.2 Włączenie społeczne  

• Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

• Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji  

• Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  

• Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej  

• Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej  

• Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej  

• Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego  

• Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej  

• Oś priorytetowa XI Pomoc Techniczna  

 



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

 

   

• OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY 

• Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez PSZ  

• Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa  

• Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość  

• Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi   

• Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.  

• Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne  

• OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE  

• Działanie 7.1. Aktywna integracja 

• Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne   

• Działanie 7.3. Ekonomia społeczna  

 



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

 

   

• OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA 

• Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej  

• Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie    

• Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy  

• OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA  

• Działanie 10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania 

WRPO 2014+  

• Działanie 10.2. Informacja i promocja 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 

 

 
  

• Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy  

• 8.1 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  

• 8.2 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo  

• 8.3 Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3  

• Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  

• 9.1 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  

• 9.2 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  

• 9.3 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej  

• Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu  

• 10.1 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

• 10.2 Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych  

• 10.3 Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe  

• Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna 

 



Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2012 

 

 
  

• Oś priorytetowa 8 Rynek pracy  

• Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy  

• Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy  

• Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy  

• Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego  

• Działanie 8.5. Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań 

outplacementowych  

• Działanie 8.6. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP  

• Działanie 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się  

• Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne  

• Działanie 9.1. Aktywna integracja  

• Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  

• Działanie 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  

• Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej  

 



Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2012 

 

 
  

• Oś priorytetowa 10 Edukacja   

• Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej  

• Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

• Działanie 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie  

• Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy  

• Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna  

• Działanie 11.1 Pomoc techniczna 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020   

• OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY  

• DZIAŁANIE 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe  

• DZIAŁANIE 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP  

• DZIAŁANIE 7.3 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

• DZIAŁANIE 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie  

• DZIAŁANIE 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP  

• DZIAŁANIE 7.6 – Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie  

• OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

• DZIAŁANIE 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

• DZIAŁANIE 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez 

ośrodki pomocy społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  

• DZIAŁANIE 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

• DZIAŁANIE 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  

• DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie  

• DZIAŁANIE 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

  

• OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

• DZIAŁANIE 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej  

• DZIAŁANIE 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego  

• DZIAŁANIE 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych  

• DZIAŁANIE 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  

• DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych  

• DZIAŁANIE 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów   

• OŚ PRIORYTETOWA X POMOC TECHNICZNA  

• Działanie 10.1 Pomoc techniczna  
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• VI RYNEK PRACY 

• 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy  

• 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich 

pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych  

• 6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement  

• 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe  

• 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na 

rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

• 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

• 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów 

Samorządowych  

• 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek 

pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie 

zgłaszalności na badania profilaktyczne  
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• VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

• 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  

• 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej  

• 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji  

• wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej  

• 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie 

przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)  

• 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i 

partnerstw ekonomii społecznej w województwie  

• 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  

• 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z  

• niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością  
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• VIII EDUKACJA 

• 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej  

• 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym  

• 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  

• 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  

• 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych 

• 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego  

• 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego  

• 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  

• 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych  

• 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych 

• X POMOC TECHNICZNA 

• 10.1 Wsparcie procesów 
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•  Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  

• Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających 

zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy  

• Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy  

• Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia   

• Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy  

• Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub 

przewidzianych do zwolnienia  

• Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie 

zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy  

• Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna  

• Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej  

• Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie  

• Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty  

• Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej  

• Działanie 7.5 Usługi społeczne   

• Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej  
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