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Główne obszary wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w PO WER
Usługi administracyjne
 Wsparcie urzędów w usprawnieniu wykonywania zadań z zakresu: obsługi
inwestora, obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami
 Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie zamówień publicznych,
PPP
Edukacja
Wsparcie JST jako podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań edukacyjnych:
 Kształcenie kadr JST oraz poradni psychologiczno pedagogicznych, bibliotek
pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli
 Tworzenie szkół ćwiczeń
 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 Wsparcie JST w zakresie prowadzenia procesu konsultacji społecznych w
obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego i podnoszenie
kompetencji kadr

Główne obszary wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w PO WER
Instytucje pomocy i integracji społecznej
 Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i
integracji społecznej
Wsparcie publicznych służb zatrudnienia
 Działania szkoleniowe skierowane do pracowników publicznych służb
zatrudnienia z zakresu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym oraz
pracodawcom i profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie
do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
 Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane do
przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu
gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za
rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3)

Alokacja na wsparcie dedykowane jednostkom samorządu
terytorialnego

W sumie w perspektywie
finansowej UE na lata 20142020 na wsparcie jst
dedykowano ok. 593 mln PLN.

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Konkurs
IOK
MRPiPS

Termin ogłoszenia
czerwiec 2017

Alokacja
1,1 mln PLN

Tematyka konkursu:
Działania szkoleniowe dla pracowników jednostek zarządczo-koordynujących oraz
jednostek realizujących zadania na rzecz rynku pracy w strukturach OHP w zakresie
świadczenia usług w ramach sieci EURES.
Kluczowe założenia konkursu:
Wsparciem zostanie objętych prawie 600 pracowników jednostek zarządczokoordynujących oraz jednostek realizujących zadania na rzecz rynku pracy w
strukturach OHP.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Konkurs
IOK
MRPiPS

Termin ogłoszenia
maj 2017

Alokacja
7,5 mln PLN

Tematyka konkursu:
Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i
integracji społecznej obejmujące specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego.
Kluczowe założenia konkursu:
Wsparciem zostanie objętych 750 kluczowych pracowników instytucji pomocy i
integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik
socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista
pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista
posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Konkurs
IOK
MRPiPS

Termin ogłoszenia
grudzień 2017

Alokacja
4 mln PLN

Tematyka konkursu:
Szkolenia z superwizji dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej. Moduł pierwszy to szkolenia dla superwizorów. Szkolenie w celu
uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej. Moduł II to szkolenie z zakresu
superwizji (część teoretyczna i praktyczna, czyli udział w superwizjach).
Kluczowe założenia konkursu:
Do dofinansowania wybranych zostanie 6 projektów. Każdy projekt będzie
realizowany w innym makroregionie. 500 kluczowych pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej zostanie objętych szkoleniami.

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Konkurs
IOK
MEN

Termin ogłoszenia
lipiec 2017

Alokacja
67 546 700 PLN

Tematyka konkursu:
Podnoszenie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty z
zakresu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania
się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz
wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Kluczowe założenia konkursu:
Objęcie wsparciem szkoleniowym 7 008 dyrektorów, wicedyrektorów szkół i
innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (po jednym uczestniku z
każdej szkoły, w ramach wszystkich województw).

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Konkurs
IOK
MEN

Termin ogłoszenia
maj 2017

Alokacja
23 458 400 PLN

Tematyka konkursu:
Podnoszenie
kompetencji
przedstawicieli
oświatowych
(prezydentów,
burmistrzów, starostów i wójtów) oraz pracowników operacyjnych realizujących
zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty,
inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem
finansowym i analizami budżetowymi oraz pracowników zespołów ekonomicznoadministracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).
Kluczowe założenia konkursu:
Ze wsparcia skorzysta 3 328 przedstawicieli ww. grupy docelowej, ze wszystkich
województw.

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Konkurs
IOK
MEN

Termin ogłoszenia
maj 2017

Alokacja
23 458 400 PLN

Tematyka konkursu:
Podnoszenie kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego – osób
zatrudnionych w Kuratoriach Oświaty lub innych jednostkach na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych
Kluczowe założenia konkursu:
Ze wsparcia skorzysta 1 006 przedstawicieli ww. grupy docelowej, ze wszystkich
województw.
Zakres szkoleń obejmuje kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych
postaw oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia do uczniów.

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Konkurs
IOK
MSWiA

Termin ogłoszenia
maj 2017

Alokacja
27 000 000 PLN

Tematyka konkursu:
Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność
zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej:
 podatki i opłaty lokalne;
 zarządzanie nieruchomościami.
Kluczowe wymagania:
W projekcie należy objąć wsparciem co najmniej 5 jednostek samorządu
terytorialnego. Jednostki objęte wsparciem występują obowiązkowo w roli
wnioskodawcy lub partnera.

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Projekty pozakonkursowe
Standardy obsługi
inwestora w
samorządzie

Projekt pilotażowy, w którym 45 jednostek samorządu terytorialnego z
województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma kompleksowe wsparcie we
wdrożeniu modelowych rozwiązań w zakresie obsługi inwestorów.
(alokacja: 4,9 mln, okres realizacji: VIII.2016-XII.2018)

Efektywne
zamówienia
publiczne wzmocnienie
potencjału
administracji
Rozwój
partnerstwa
publicznoprywatnego w
Polsce

W projekcie zostaną przeprowadzone szkolenia dla ok. 1 500 pracowników
administracji publicznej z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień
publicznych, w tym: pozacenowych kryteriów oceny ofert, klauzul
społecznych, środowiskowych, premiujące produkty innowacyjne.
(alokacja: 4,4 mln, okres realizacji: IX.2016-XII.2018)
Projekt skierowany jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego,
przewidziano w nim m.in.: podniesienie wiedzy na temat podstawowych
zagadnień dotyczących PPP, specjalistyczne warsztaty, wizyty studyjne,
doradztwo dla konkretnych projektów PPP.
(alokacja: 11 mln, okres realizacji: VI.2016-V.2019)

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego
Konkurs
IOK
MR

Termin ogłoszenia
marzec 2017

Alokacja
2 550 000 PLN

Tematyka konkursu:
Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik
zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania
realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.
Kluczowe założenia konkursu:
Objęcie wsparciem szkoleniowym co najmniej 1 500 pracowników administracji
publicznej (przede wszystkim szczebla gminnego) wykonujących zadania z zakresu
planowania przestrzennego z co najmniej 400 jednostek administracji publicznej.

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego
Konkurs
IOK
MR

Termin ogłoszenia
czerwiec 2017

Alokacja
5 800 000 PLN

Tematyka konkursu:
Podnoszenie kompetencji pracowników jst oraz pracowników służby geodezyjnokartograficznej z zakresu
analizy, przetwarzania i prezentacji danych
przestrzennych.
Kluczowe założenia konkursu:
Objęcie wsparciem szkoleniowym co najmniej 1 600 pracowników jst
wykonujących zadania z zakresu planowania przestrzennego oraz pracowników
służby geodezyjno-kartograficznej z co najmniej 400 jednostek administracji
publicznej.

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług zdrowotnych
Konkurs
IOK
Ministerstwo Zdrowia

Termin ogłoszenia
II kwartał 2017

Alokacja
25 900 000 PLN

Tematyka konkursu:
Działania projakościowe dla podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną
(opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług
medycznych; organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej dla pacjentów;
opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ, w tym realizacja szkoleń personelu
obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych; opracowanie i
wdrożenie
narzędzi
współpracy
lekarzy
POZ
ze specjalistami z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
Kluczowe założenia konkursu:
Działaniami projakościowymi zostanie objętych 370 podmiotów wykonujących
podstawową opiekę zdrowotną.
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