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Podejście do współpracy ponadnarodowej i 
innowacji społecznych w Perspektywie finansowej 

2014-2020 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

4.1 Innowacje społeczne – Ministerstwo Rozwoju 

4.2 Mobilność ponadnarodowa – Ministerstwo Rozwoju 

4.3 Współpraca ponadnarodowa – Centrum Projektów 
Europejskich 

NCBiR – Oś III międzynarodowe programy kształcenia 



Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

• Cel szczegółowy: Wdrożenie nowych rozwiązań, w 
szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, 
kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji 
polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami 
zagranicznymi  

• Alokacja: 100 392 446 EURO, w tym wkład UE 94 658 154  
EURO 

• Minimalny wkład własny beneficjenta – 3 % wydatków 
kwalifikowalnych 

• Maksymalny poziom dofinansowania UE - 94,29% 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 



Typy operacji 
1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. 

konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w 
którym określone zostaną główne zasady i obszary 
działania.  

2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane 
poza Common Framework.  

3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych 
również w ramach regionalnych programów 
operacyjnych) o komponent ponadnarodowy.  

4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia 
EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne 
uczenie się.  



Możliwe działania 
a) wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem 

zagranicznym (powinny również obejmować wdrożenie);  
b) import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny 

również obejmować ich wdrożenie);  
c) równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również 

obejmować wdrożenie);  
d) wymiana informacji i doświadczeń;  
e) zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na 

rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności 
aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie i 
tworzenia oraz realizacji polityk publicznych* 
 

* Realizacja tego typu działań możliwa jest jedynie w ramach typu 
projektu nr 2 (Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane 
poza Common Framework) 

 



Potencjalni beneficjenci 
– Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk 

publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami  
– Administracja publiczna  
– Jednostki samorządu terytorialnego  
– instytucje rynku pracy  
–  instytucje pomocy i integracji społecznej  
– Szkoły i placówki systemu oświaty  
– Uczelnie  
– Przedsiębiorstwa  
– Organizacje pozarządowe  
– Podmioty ekonomii społecznej 
– Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego  
– Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  
– Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej  



Grupy docelowe 

– osoby/podmioty właściwe dla tematów współpracy 
ponadnarodowej wskazanych zgodnie z zasadami 
wdrażania PO WER;  

– grupy docelowe właściwe dla projektów 
współfinansowanych z EFS realizowanych w ramach 
PO WER lub regionalnego programu operacyjnego w 
przypadku rozszerzenia tych projektów o komponent 
ponadnarodowy oraz osoby/podmioty niezbędne dla 
realizacji współpracy ponadnarodowej  



Konkurs 1 – Informacje ogólne  

• Typ operacji: Projekty z komponentem 
ponadnarodowym realizowane poza Common 
Framework 

 

• Alokacja: na konkurs wynosi 40 000 000 PLN.  

• Termin ogłoszenia: czerwiec 2016 r. 

• Nabór: lipiec 2016 r. 



Konkurs 1 - Tematy 

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w 
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET). 

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy  
z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób 
powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób 
niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez 
podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych 
usług przez podmioty administracji publicznej. 

4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego. 
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem). 
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe 

życie. 
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia  zawodowego. 
 



Konkurs 2 – Informacje ogólne  

• Typ operacji:  

 Projekty realizowane w ramach Common Framework 
tj. konkursu skoordynowanego na poziomie 
europejskim, w którym określone zostaną główne 
zasady i obszary działania.  

• Alokacja na konkurs wynosi 20 876 120 PLN.  

• Termin ogłoszenia: czerwiec 2016 r. 

• Nabór: wrzesień 2016 r. 

 



Konkurs 2 - Tematy 
• Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i 

prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w 
tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności 
pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i 
właściwych zaangażowanych podmiotów, 

• Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

• Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia, 

• Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji, 



Konkurs 2 - Tematy 

• Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 
oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 
uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami, 

• Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji 
publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 
lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. 



Konkurs 3 – Informacje ogólne  

• Typ operacji:  

 Projekty na rozszerzenia standardowych projektów 
(realizowanych również w ramach regionalnych 
programów operacyjnych) o komponent 
ponadnarodowy.  

• Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 PLN.  

• Termin ogłoszenia: lipiec 2016 r. 

• Nabór: sierpień 2016 r. 

 



Konkurs 3 - Tematy 

1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników. 

2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem. 

3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 
przez całe życie. 

4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji publicznej. 



Dziękuję za uwagę! 

Anna Strzała 

www.cpe.gov.pl 


