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 Wsparcie osób młodych

 Szkolnictwo wyższe

 Innowacje społeczne

 Wsparcie obszaru zdrowia 



Struktura PO WER ~ ok. 4,37 mld euro
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KONSEKWENCJE DLA NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA

PO KL 
2007-2013

Horyzontalne podejście:
• wszystkie Priorytety PO KL
• poziom krajowy i regionalny

Brak koordynacji 
TNC na poziomie UE

PO WER 
2014-2020

Wydzielona oś priorytetowa 
w ramach PO WER:
• węższa tematyka

• wyłącznie poziom krajowy

Koordynacja TNC 
na poziomie UE

- Common 
Framework



Innowacje społeczne w POWER 
– PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy
skuteczności polityk publicznych

OCZEKIWANE EFEKTY: Zwiększenie dostępności do innowacji społecznych

WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba innowacji społecznych przyjętych do dofinansowania

WSKAŹNIKI REZULTATU: Liczba przetestowanych innowacji społecznych

TEMATYKA:
 indykatywna lista priorytetów inwestycyjnych
 nowe, skuteczniejsze rozwiązania najistotniejszych problemów/wyzwań w obszarze nowe, skuteczniejsze rozwiązania najistotniejszych problemów/wyzwań w obszarze

rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, wzmacniania
zdolności instytucjonalnych

 w zależności od przebiegu negocjacji tematy określane w PO lub na późniejszym
etapie

WDROŻENIE NA SZERSZĄ SKALĘ: zasadnicze działania w zakresie wdrożenia innowacji na
szerszą skalę będzie odbywało się głównie przez regionalne programy operacyjne (w
zależności od tematyki możliwe będzie również wykorzystanie innych priorytetów
POWER oraz pozaprogramowych kanałów włączenia do polityki i praktyki)

RÓŻNE SCHEMATY REALIZACJI: z uwzględnieniem doświadczeń PIW EQUAL i PO KL



Ponadnarodowość w POWER 
– podstawowe założenia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji poprzez programy mobilności 
ponadnarodowej (tj. Erasmus +:staże, praktyki, wymiana studentów oraz  inne 
obejmujące: staże, praktyki, job-shadowing, wymianę pracowników)

b) Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (wypracowanie
nowych rozwiązań i ich wdrożenie, adaptacje, wymiana informacji i doświadczeń,
równoległe tworzenie nowych rozwiązań, wsparcie sieci współpracy)

OCZEKIWANE EFEKTY: a) wzrost kompetencji wśród osób objętych programiami mobilności, b) 
zwiększenie liczby podmiotów współpracujących z partnerami zagranicznymi

WSKAŹNIKI PRODUKTU: a) liczba osób objętych programami mobilności, b) liczba instytucji, które WSKAŹNIKI PRODUKTU: a) liczba osób objętych programami mobilności, b) liczba instytucji, które 
podjęły współpracę z partnerem zagr.

WSKAŹNIKI REZULTATU: a) liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po
opuszczeniu programu, b) liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki 
współpracy z partnerami zagr.

TEMATYKA:
 indykatywna lista priorytetów inwestycyjnych
 zakres tematyczny częściowo warunkowany Common Framework oraz programami 

mobilności realizowanymi z uwzględnieniem programu unijnego „Erasmus Plus”, 
szczegółowe tematy dla WP poza CF i programami mobilności zostaną ustalone na 
późniejszym etapie i ukierunkowane będą na te obszary polityk sektorowych, w których 
wymiana doświadczeń z partnerami zagr. przyniesie znaczącą wartość dodaną

 różne schematy realizacji WP



COMMON FRAMEWORK
– podstawowe założenia

• Common Framework – skoordynowane przez KE podejście do wdrażania
ponadnarodowości EFS po 2014 r.;

• Przygotowanie wstępnej koncepcji – czeska ponadnarodowa sieć współpracy;

• Wdrożenie systemu – obowiązek KE;

• Dobrowolność udziału państwa członkowskiego;

• Wspólna lista tematów do współpracy do zaakceptowania przez Komitet EFS na• Wspólna lista tematów do współpracy do zaakceptowania przez Komitet EFS na
szczeblu UE (aktywne polityki rynku pracy, włączenie, zatrudnienie młodych,
uczenie się i umiejętności, adaptacyjność, ekonomia społeczna, dobre rządzenie i
administracja);

• Oparcie systemu o platformę współpracy na szczeblu UE zorganizowanej wokół:
 Instytucji: KE, sieci tematycznych na szczeblu UE, grupy doradczej złożonej z

państw członkowskich;

 Narzędzi: bazy partnerów, centralnej strony internetowej, wsparcia w
poszukiwaniu partnerów (np. fora partnerskie);

• 2 skoordynowane konkursy w latach 2014-2020.
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Innowacje społeczne (PO WER)

2 schematy realizacji:

MIKRO

CO?

JAK? 1. Konkurs na operatora grantów
2. Konkurs operatora na grantobiorców

1. Diagnoza sytuacji, doprecyzowanie tematu 
interwencji

2. Inkubacja
3. Testowanie

4. Walidacja + mainstreaming

DLA Wszystkie podmioty (w tym indywidualne osoby i 

MAKRO

DLA 
KOGO?

Wszystkie podmioty (w tym indywidualne osoby i 
grupy nieformalne)

CO?

JAK?

DLA 
KOGO? Podmioty o większym potencjale 

tzw. policy innovations
1. Przetestowanie 

2. Walidacja
3. Włączenie do polityki i praktyki

Konkursowy tryb wyboru beneficjentów
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Mobilność ponadnarodowa (PO WER)
Schematy:

studenci, uczniowie i absolwenci 
szkół zawodowych, pracownicy 

placówek kształcenia

DLA 
KOGO?

Programy mobilności ponadnarodowej 
realizowane na zasadach określonych dla 

programu Erasmus+

osoby decyzyjne lub operacyjne 
pracujące w administracji 

publicznej oraz osoby spoza 
administracji

młode osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym

Programy mobilności ponadnarodowej 
wykorzystujące doświadczenia niemieckiego 

programu IdA

Programy stypendialne i mobilności 
ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w 

kreowanie i wdrażanie polityk publicznych
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Współpraca ponadnarodowa         
(PO WER)

projekty w ramach Common
Framework

rozszerzenie standardowych 
projektów o komponent 

ponadnarodowy

rozszerzenie standardowych 
projektów o komponent 

ponadnarodowy

Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z 
partnerem;

Import i eksport rozwiązań, zaadaptowanie;
Wymiana informacji i doświadczeń;

Równoległe tworzenie nowych rozwiązań i wdrożenie

projekty z komponentem 
ponadnarodowym poza 

Common Framework

sieci współpracy w obszarach 
wsparcia EFS



System instytucjonalny

Instytucja Instytucja 
ZarządzającaZarządzająca
Instytucja Instytucja 
ZarządzającaZarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)

Instytucje Instytucje 
PośredniczącePośredniczące
Instytucje Instytucje 
PośredniczącePośredniczące

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Centrum Projektów Europejskich (CPE)

16 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Centrum Projektów Europejskich (CPE)

16 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP)



Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziękuję za uwagę!

Żródło: http://bucardi.es24.pl/opis/3464839/posadz-drzewo-w-magicznej-oazie.html


	��Wsparcie innowacji społecznych i ponadnarodowości�w ramach �Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020��
	Struktura PO WER ~ ok. 4,37 mld euro
	Ponadnarodowość w POWER �– podstawowe założenia
	Mobilność ponadnarodowa (PO WER)�Schematy:
	



