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VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Rodzaj projektów: 7.2.1 (konkursowe) Termin konkursu: II kwartał 2013 
 

Alokacja /PLN/: 1 500 000,00 

Typ projektu:  
Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: 
- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów 
aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalnośd 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, 
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 
społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 
- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 
- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, 
- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy 
socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy), 
- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy, 
- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie, 
- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem 
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działao w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 
- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia). 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), 
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7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Rodzaj projektów: 7.2.1 (konkursowe) Termin konkursu: II kwartał 2013 
 

Alokacja /PLN/: 2 000 000,00 

Typ projektu:  
Projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej, obejmujące nastepujące typy realizowanych operacji: 
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 
społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 
- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 
- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, 
- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia). 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), 
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VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

Rodzaj projektów: 8.1.1 (konkursowe) Termin konkursu: III kwartał 2013 r. Alokacja /PLN/: 24 359 163,00 

Typ projektu:  
- ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-
technicznym przedsiębiorstwa. 
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą. 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) 

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Rodzaj projektów: 8.1.2 (konkursowe) Termin konkursu: II kwartał 2013 r. Alokacja /PLN/: 2 000 000,00 

Typ projektu:  
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, obejmujących m.in.: 
- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), 
- poradnictwo psychologiczne, 
- pośrednictwo pracy, 
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąd działalnośd gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: 
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 
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gospodarczej, 
ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, 
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe 
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartośd minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia 
dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalnośd w ramach danego 
projektu). 
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 
zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie 
zatrudnienia. 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) 

 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Rodzaj projektów: 8.1.2 (konkursowe) Termin konkursu: II kwartał 2013 r. Alokacja /PLN/: 8 408 558,00 

Typ projektu:  
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne 
plany działao i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), 
- szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa., 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) 
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8.2 Transfer wiedzy 
 

8.2 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Rodzaj projektów: 8.2.1 (konkursowe) Termin konkursu: III kwartał 2013 r. Alokacja /PLN/: 13 723 628,00 

Typ projektu:  
1. Staże i/lub szkolenia praktyczne dla: 
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych 
i naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach. 
2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. 
3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników 
jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięd innowacyjnych w przedsiębiorstwach. 
4. Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami 
w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. 

Beneficjenci: 
- wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), 

 


