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PoddziaPoddzia łłanie 8.1.1anie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsii doradztwo dla przedsi ęębiorstwbiorstw
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz 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 przedsiębiorstw
Formy działa ń kwalifikowalnych:

Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

Prowadzenie badań i analiz.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, 
opracowań, raportów.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.

Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.

Wypracowanie nowych rozwiązań.
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Konkurs na Konkurs na 
projekty wspprojekty wsp óółłpracy pracy 

ponadnarodowejponadnarodowej
Planowana alokacja:

4 500 000,00 z4 500 000,00 złł
Co do zasady wkład własny 

nie wymagany.

100% dofinansowanie.



PoddziaPoddzia łłanie 8.1.2anie 8.1.2
Wsparcie procesWsparcie proces óów adaptacyjnych w adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regioniei modernizacyjnych w regionie
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Wsparcie dla ososóób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia b zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia 
lub zagrolub zagrożżonych zwolnieniem z pracyonych zwolnieniem z pracy, realizowane w formie 
tworzenia i wdrażania programów typu outplacementoutplacement obejmujących m.in.:
szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne;

staże i praktyki zawodowe przygotowujące do pracy w nowym zawodzie;

subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy;

wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą:

- doradztwo oraz szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej;

- środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – 40 tys. PLN na osobę;

- finansowe wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 
miesięcy połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność
w ramach danego projektu);
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Reakcja samorzReakcja samorz ąądu du 
wojewwojew óództwa na procesy dztwa na procesy 

restrukturyzacyjnerestrukturyzacyjne
Planowana alokacja:

23 316 720,40 z23 316 720,40 złł
Co do zasady wkład własny 

nie wymagany.

100% dofinansowanie.



PoddziaPoddzia łłanie 8.1.2 anie 8.1.2 c.d.c.d.
Wsparcie procesWsparcie proces óów adaptacyjnych w adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regioniei modernizacyjnych w regionie
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji (c.d.):w przewidziane do realizacji (c.d.):

2. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie 
wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności 
zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc 
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

3. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców 
wspomagające proces zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa.
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PoddziaPoddzia łłanie 8.1.3anie 8.1.3
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa Wzmacnianie lokalnego partnerstwa 
na rzecz adaptacyjnona rzecz adaptacyjno śścici
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez 
związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

- organizacji pracy;

- form świadczenia pracy;

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- godzenia życia zawodowego i prywatnego;

2. Promowanie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu 
do lokalnego rynku pracy, warunków pracy 
pracowników i środowiska naturalnego.
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Konkurs dla Konkurs dla 
partnerpartner óów spow spo łłecznychecznych

Planowana alokacja:

2 625 151,75 z2 625 151,75 złł

Wkład własny nie wymagany.
100% dofinansowanie.



PoddziaPoddzia łłanie 8.2.1anie 8.2.1
Wsparcie dla wspWsparcie dla wsp óółłpracy sfery nauki i przedsipracy sfery nauki i przedsi ęębiorstwbiorstw
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia 
i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone 
przez (lub z udziałem) pracowników naukowych 
placówek naukowych i uczelni ukierunkowane 
na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych 
i nowych technologii w przedsiębiorstwach.
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Nowe typy projektNowe typy projekt óóww

Konkurs otwartyKonkurs otwarty
Planowana alokacja:

2 000 000,00 z2 000 000,00 złł
Wkład własny nie wymagany.

100% dofinansowanie.



PoddziaPoddzia łłanie 9.1.1anie 9.1.1
Zmniejszanie nierZmniejszanie nier óównowno śści w stopniu ci w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnejupowszechnienia edukacji przedszkolnej
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie 
innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa 
o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*;

2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również
funkcjonujących innych form wychowania 
przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia 
liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu 
przedszkolnym, poprzez wygenerowanie dodatkowych 
miejsc dla dzieci w danym ośrodku przedszkolnym.
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Dodatkowe Dodatkowe śśrodki rodki 
przekazane przekazane 

z Priorytetu III PO KLz Priorytetu III PO KL
Planowana alokacja:

44 745 537,87 z44 745 537,87 złł
Wymagany wkład własny:

15% wartości projektu.



PoddziaPoddzia łłanie 9.1.1anie 9.1.1
Zmniejszanie nierZmniejszanie nier óównowno śści w stopniu ci w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnejupowszechnienia edukacji przedszkolnej
Typ beneficjentTyp beneficjent óów:w:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych).

Grupy docelowe Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty*;

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty*;

istniejące przedszkola;

funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.
* W przypadku gdy roczne przygotowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolu, uczestniczące w nim dzieci mogą
stanowić grupę docelową Poddziałania 9.1.1. Natomiast wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 nie może być skierowane do 
dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 
W tej sytuacji dzieci te stanowią grupę docelową programów rozwojowych realizowanych przez szkoły 
w ramach Poddziałania 9.1.2.
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PoddziaPoddzia łłanie 9.1.1anie 9.1.1
Zmniejszanie nierZmniejszanie nier óównowno śści w stopniu ci w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnejupowszechnienia edukacji przedszkolnej
Kryterium dostKryterium dost ęępu:pu:

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 
województwa łódzkiego.

2. Okres funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji 
projektu będzie, co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie 
województwa łódzkiego.
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PoddziaPoddzia łłanie 9.1.2anie 9.1.2
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowaniaIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniuczni óów klas Iw klas I --III szkIII szk óółł podstawowych w wojewpodstawowych w wojew óództwie dztwie łłóódzkimdzkim
Projekty indywidualizacji nauczania w klasach I-III są elementem reformy systemu oświaty 
i obejmują wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego powodu projekty 
indywidualizacji mają charakter powszechny (tj, przewiduje się ich realizację w każdej 
szkole) i podstawowy (tj. obejmują swoim zakresem jedynie 
podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej 
podstawy programowej zawierającej indywidualizację
jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I-III). 

WnioskodawcamiWnioskodawcami projektów systemowych mogą być
wyłącznie organy prowadzące szkoły publiczne 
i niepubliczne w tym szkoły specjalne.
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Projekt realizowany Projekt realizowany 
w trybie systemowymw trybie systemowym

Planowana alokacja:

ok. 10 000 000 zok. 10 000 000 z łł



DziaDziałłanie 9.2anie 9.2
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Konkurs otwarty Konkurs otwarty na na 
projekty wspprojekty wsp óółłpracy pracy 

ponadnarodowejponadnarodowej
Planowana alokacja:

20 000 000,00 z20 000 000,00 złł
CrossCross --financing do 45%financing do 45%

Wkład własny nie wymagany.
100% dofinansowanie.

Podniesienie atrakcyjnoPodniesienie atrakcyjno śści i jakoci i jako śści ci 
szkolnictwa zawodowegoszkolnictwa zawodowego
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:
2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości procesu 
kształcenia:
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
przyrodniczo-matematycznych;
doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów;
programy doradztwa edukacyjno-zawodowego;
wprowadzanie nowych kierunków kształcenia;
współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami 

rynku pracy – staże i praktyki;
wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne;
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania;
wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania.



PoddziaPoddzia łłanie 9.6.1anie 9.6.1
Upowszechnienie formalnego ksztaUpowszechnienie formalnego kszta łłcenia przez cenia przez 
cacałłe e żżycie osycie os óób dorosb doros łłychych
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych;

2. Programy formalnej oceny i potwierdzania efektów uczenia 
się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;

3. Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, 
placówek kształcenia praktycznego, ośrodków 
dokształcania i doskonalenia zawodowego 
ukierunkowane na uzyskanie akredytacji 
kuratora oświaty.
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Nowe typy projektNowe typy projekt óóww
Planowana alokacja:

2 857 907,62 z2 857 907,62 złł

Wymagany wkład własny:
15% kosztów zarządzania.



PoddziaPoddzia łłanie 9.6.2anie 9.6.2
PodwyPodwy żższanie kompetencji osszanie kompetencji os óób dorosb doros łłych ych 
w zakresie ICT i znajomow zakresie ICT i znajomo śści jci j ęęzykzyk óów obcychw obcych

Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które 
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 
i kompetencji w obszarach umiejętności ICT 
i znajomości języków obcych.
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Nowe typy projektNowe typy projekt óóww
Planowana alokacja:

3 215 150,23 z3 215 150,23 złł

Wymagany wkład własny:
15% kosztów zarządzania.



PoddziaPoddzia łłanie 9.6.3anie 9.6.3
Doradztwo dla osDoradztwo dla os óób dorosb doros łłych w zakresie diagnozy ych w zakresie diagnozy 
potrzeb oraz wyboru kierunkpotrzeb oraz wyboru kierunk óów i formy podnoszenia w i formy podnoszenia 
swoich kompetencji i podwyswoich kompetencji i podwy żższania kwalifikacjiszania kwalifikacji
Typy projektTypy projekt óów przewidziane do realizacji:w przewidziane do realizacji:

1. Usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy 
w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia 
odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.

Zaplanowano 2 konkursy:

1. skierowany do grup docelowych z powiatu sieradzkiego;

2. skierowany do grup docelowych z powiatu piotrkowskiego.

Skierowanie projektów do grup docelowych z ww. powiatów 
i ich realizacja na obszarach tych powiatów wynika z pilotażowego 
charakteru typu operacji założonego przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego.
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Nowe typy projektNowe typy projekt óóww
Planowana alokacja:

1 000 000,00 z1 000 000,00 złł

Wymagany wkład własny:
5% kosztów zarządzania.



Harmonogram ogHarmonogram og łłaszania konkursaszania konkurs óóww
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Skorzystaj! ZnajdSkorzystaj! Znajd źź projekt dla siebie!projekt dla siebie!
Ze wsparcia EFS moZe wsparcia EFS mo żżna skorzystana skorzysta ćć biorbior ąąc udziac udzia łł w projekcie. w projekcie. 

Wystarczy znaleWystarczy znale źćźć projekt projekt 
dla siebie!dla siebie!

Źródła informacji:

www.pokl.lodzkie.pl 

www.efs.gov.pl 

www.inwestycjawkadry.info.pl 

ogłoszenia o naborach do projektów 
w prasie ogólnopolskiej i lokalnej

strony internetowe realizowanych projektów

kontakt z beneficjentem, czyli instytucją realizującą projekt



Punkt Informacyjny PO KLPunkt Informacyjny PO KL
UrzUrzęędu Marszadu Marsza łłkowskiego w kowskiego w ŁŁodziodzi

siedziba

Łódź, ul. Roosevelta 15 

W Punkcie Informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16 czekają na Państwa pracownicy Departamentu ds. PO KL

tel. 042 663 33 92

GG: 6847447 

Skype: informacje_pokl.lodzkie

e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

www.pokl.lodzkie.pl

Punkt Informacyjny PO KLPunkt Informacyjny PO KL
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


