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Strategia Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2020

Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego 

regionu poprzez podniesienie poziomu 

wykształcenia mieszkańców oraz 

zwiększenie jakości życia

Realizacja projektów PO KL oraz udział 
w nich zwiększa kompetencje 

mieszkańców regionu, podnosi ich 
atrakcyjność na rynku pracy, pozwala 

zdobyć nowy, lepszy zawód, czy 
założyć własny biznes. 

Wysokie kompetencje mieszkańców 
przyśpieszają rozwój województwa 

łódzkiego, a tym samym zwiększają 
jego atrakcyjność.

Wzrost poziomu zatrudnienia 

i spójności społecznej
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Korzy ściKorzy ści   –– dzieci i młodzie ż dzieci i młodzie ż

Nauka w nowoczesnym 
i atrakcyjnym miejscu

Wsparcie psychologa

Wzrost motywacji 
do nauki

Lepszy start

Zajęcia dodatkowe

Więcej przedszkolaków 
i przedszkoli

Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Działanie 9.2           Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
                               (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej)
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Satysfakcja uczniów, 
rodziców, opiekunów

Doświadczenie 
z innych krajów

Doradztwo zawodowe

Staże i praktyki

Wyższe kwalifikacje

Korzy ściKorzy ści   –– dzieci i młodzie ż dzieci i młodzie ż
Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej)



Korzy ściKorzy ści  – placówki edukacyjne – placówki edukacyjne

Wyposażenie dydaktyczne 
przedszkoli i szkół

Więcej przedszkolaków 
i uczniów
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Programy 
rozwojowe szkół

Prestiż 
i zwiększona atrakcyjność

Nowe doświadczenia dla kadry

Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Działanie 9.2           Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
                               (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej)
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Innowacyjne narzędzia
Trwałe partnerstwa

Rozwój ambicji 
i kompetencji

Nowe i aktualne kierunki
Współpraca ponadnarodowa

Korzy ściKorzy ści  – placówki edukacyjne – placówki edukacyjne
Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej)
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Korzy ściKorzy ści  – osoby dorosłe – osoby dorosłe

Samozatrudnienie

Aktywizacja bezrobotnych
 i niepełnosprawnych

Wyrównywanie szans

Kursy i szkolenia

Rozwój ambicji 
i kompetencji

Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
           (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej) 

Działanie 6.2           Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 
          (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej) 

Poddziałanie 7.2.2  Wsparcie ekonomii społecznej 
Działanie 7.4            Niepełnosprawni na rynku pracy

Działanie 9.6            Upowszechnienie uczenia się dorosłych



Forma skutecznej 
promocji
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Korzy ściKorzy ści  – przedsi ębiorcy – przedsi ębiorcy

Weryfikacja i dobór 
przyszłej kadry

Pracownicy 
dopasowani do specyfiki firmy Podniesienie konkurencyjności 

Unikalne doświadczenie 
i kwalifikacje

Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
           (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej) 
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Korzy ściKorzy ści  – region – region

Spadek bezrobocia

Rozwój i promocja
gmin i powiatów

Nowe perspektywy

Lokalizacja inwestycji

Integracja społeczna

Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Priorytet VII             Promocja integracji społecznej 
Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

           (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej) 
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Adaptacyjność kadr

Realizacja lokalnej
/ regionalnej strategiiZatrzymanie odpływu

wyspecjalizowanej 
siły roboczej

Współpraca i trwałe 
kontakty międzynarodowe

Rozwój dialogu i partnerstwa 
publiczno-społecznego

Korzy ściKorzy ści  – region – region

Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Poddziałanie 8.1.3  Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 

Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
           (konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej) 
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20122012 – Rok ostatniej szansy!  – Rok ostatniej szansy! Skorzystaj!Skorzystaj!

20122012  
Ostatni rok ogłaszania Ostatni rok ogłaszania 

konkursów z PO KLkonkursów z PO KL

126 432 183,23 zł126 432 183,23 zł



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


