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Fundacja Aktywizacja 

Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020 

 

 

Polska jest największym beneficjentem pomocy 
unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska 
przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro 

 



Fundacja Aktywizacja 

Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020 

 

Fundusze zostaną zainwestowane  
w zwiększenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki, poprawę spójności społecznej  
i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i 

efektywności administracji.  
Najważniejszym celem programów unijnych jest 

poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki 
wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi 

zatrudnienia. 



Fundacja Aktywizacja 

Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020 

 

W latach 2014-2020 fundusze strukturalne  
w Polsce dostępne będą  

w ramach sześciu programów krajowych  
(w tym jednym ponadregionalnym  

dla województw Polski Wschodniej)  
oraz 16 programów regionalnych 



Fundacja Aktywizacja 

Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020 

Podział interwencji kraj – region  
(demarkacja wsparcia) 

 

POZIOM KRAJOWY 

- reformy, 

- zmiany systemowe, 

- innowacyjne rozwiązania 

POZIOM REGIONALNY 

 

wsparcie kierowane  
do osób 
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Organizacja Funduszy Europejskich 

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa: nadzoruje realizację 
Umowy Partnerstwa i wszystkich Programów Operacyjnych 
(PO) 

 Komitet Monitorujący: celem jego działania jest 
zapewnienie właściwego monitorowania, ewaluacji oraz 
efektywnego wdrażania PO 

 Instytucja Zarządzająca PO: odpowiada  
za zarządzanie PO i jego wdrażanie; 

 Instytucja Pośrednicząca: Instytucja, której Instytucja 
Zarządzająca zleciła część swoich obowiązków (np. ogłaszanie 
konkursów, podpisywanie i rozliczanie umów z 
beneficjentami); 

 Instytucja Pośrednicząca II Stopnia: Instytucja, której 
Instytucja Pośrednicząca (za zgodą Instytucji Zarządzającej) 
zleca część swoich obowiązków. 
 

 



Fundacja Aktywizacja 

Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020 

Programy kluczowe dla działań realizowanych na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami: 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

 Regionalne Programy Operacyjne, 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

 



Fundacja Aktywizacja 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Celem PO WER jest poprawa polityki i działań 
publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji 

i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa 
wyższego ukierunkowane  

na potrzeby rozwoju; promocja innowacji 
społecznych i współpracy ponadnarodowej. 
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch trybach: 
 
 Pozakonkursowym (projekty realizowane przez dokładnie 

określonych beneficjentów wskazanych w Szczegółowym 
Opisie Priorytetów PO WER), 

 Konkursowym (o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie 
formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych  
w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych 
warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej  
z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry  
i systemy informacyjne administracji publicznej). 
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PO WER – główne grupy docelowe 

 osoby młode, w tym niepełnosprawne, 
w wieku 15-29 lat bez pracy,  
które nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu (tzw. kategoria NEET  
od akronimu sformułowania  „not in 
employment, education or training”), 

 podmioty ekonomii społecznej, 
przedsiębiorstwa społeczne 
 i ośrodki wsparcia, 

 jednostki samorządu terytorialnego  
i ich pracownicy, 

 instytucje rynku pracy, 
 publiczne i niepubliczne służby 

zatrudnienia, 
 partnerzy społeczni, 

 

 absolwenci szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, 

  szkoły i placówki oświatowe różnego 
typu, w tym prowadzące kształcenie 
zawodowe i ustawiczne oraz ich 
organy prowadzące, 

 pracownicy systemu oświaty, 
 podmioty świadczące usługi 

edukacyjne, 
 uczelnie i jednostki naukowe, 
 osoby uczestniczące w kształceniu na 

poziomie wyższym (w tym studenci 
niepełnosprawni), 

 osoby w wieku aktywności 
zawodowej, w większości  
ze zidentyfikowanych grup 
największego ryzyka. 
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Uwaga! 

 

 

W perspektywie 2014-2020 nie stosuje się 
określenia „beneficjent ostateczny projektu”. 

Właściwa nazwa to „uczestnik projektu” 
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PO WER – Oś I Osoby młode na rynku pracy 

 

W ramach osi realizowane będzie wsparcie 
bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które 

będzie przyczyniało się do ich aktywizacji 
zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.  
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PO WER – Oś I Osoby młode na rynku pracy 

 

Jedną z grup, która może otrzymać wparcie  
w projektach realizowanych w ramach Osi I  
są młode osoby z niepełnosprawnościami. 



Fundacja Aktywizacja 

PO WER – Oś I Osoby młode na rynku pracy 

Komponent krajowy 

Działanie 1.3 

IP - MPiPS 

Projekty 
pozakonkursowe OHP 

Projekty konkursowe 
MPiPS 

Komponent 
regionalny 

IP - WUP 

Projekty 
pozakonkursowe PUP 

(Działanie 1.1) 

Projekty konkursowe 
WUP (Działanie 1.2). 

Konkursy będą 
ogłaszane od II 

kwartału 2015 roku 
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PO WER – Oś I Osoby młode na rynku pracy 

Przykładowe konkursy: 
 PO WER 1.3 - Wsparcie osób młodych znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji (Instytucja Pośrednicząca: 
MPiPS), 

 PO WER 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe, województwo opolskie (Instytucja 
Pośrednicząca: WUP Opole), 

 PO WER 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
konkursowe (Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego), województwo mazowieckie 
(Instytucja Pośrednicząca: WUP Warszawa). 
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PO WER – Oś I Grupa docelowe 

Osoby należące do kategorii NEET, czyli osoby młode w 
wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:  

 nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne 
zawodowo),  

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą 
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),  

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 
lub doskonalenie umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy.  
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PO WER Oś I Zakres wsparcia 

 

 

 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, 
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym 
także niezarejestrowanych w urzędzie pracy).  

 

 Usługi i instrumenty rynku pracy opierające się  
na co najmniej trzech elementach indywidualnej  
i kompleksowej pomocy - dwa z nich wskazane zostały 
jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – 
wybierane są w zależności od potrzeb grupy docelowej. 
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PO WER Oś I Działanie 1.2 Grupa docelowa 

 Przede wszystkim osoby bierne zawodowo, ale 
także bezrobotne (w tym długotrwale 
bezrobotne) – udział określony procentowo. 

  

 Zapewniony zostanie udział osób  
z niepełnosprawnościami w formie kryterium 
dostępu lub kryterium premiującego.  
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Uwaga! 

 

 

Kryteria wyboru projektów, które w perspektywie 
2007-2013 określane były jako „strategiczne”, w 

perspektywie 2014-2020 określane są jako 
„premiujące” 
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PO WER Oś I Działanie 1.2 Efektywność zatrudnieniowa 

 

Efektywność zatrudnieniowa liczona będzie jako 
odsetek uczestników, którzy  
po zakończeniu udziału w projekcie 
współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w 
okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, 
w którym zakończyli udział w projekcie  
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PO WER Oś I Działanie 1.2 Efektywność zatrudnieniowa 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:  
 dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej  

z poniżej wymienionych grup docelowych –  
na poziomie co najmniej 43%  

 dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie  
co najmniej 17%  

 dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie  
co najmniej 35%  

 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie  
co najmniej 36%  
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Regionalne Programy Operacyjne 

 

Finansowanie działań skierowanych do osób  
z niepełnosprawnościami możliwe będzie  

w ramach 16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 
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Regionalne Programy Operacyjne 

Priorytety Inwestycyjne mające szczególne 
znaczenie dla działań skierowanych do osób  
z niepełnosprawnościami: 

 Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i jakości Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK): 

 Priorytet 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla 
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 



Fundacja Aktywizacja 

Regionalne Programy Operacyjne 

 Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego  
i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników: 

 Priorytet 8ii. Trwała integracja na rynku pracy 
ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą,  
w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych także poprzez 
wdrażanie gwarancji dla młodzieży, 
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Regionalne Programy Operacyjne 

 Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem: 

 Priorytet 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, 

 Priorytet 9i. Aktywna integracja,  
w szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności, 
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Regionalne Programy Operacyjne 

 Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie: 

 Priorytet 10iii: Wyrównywanie dostępu  
do uczenia się przez całe życie o charakterze 
formalnym, nieformalnym, i pozaformalnym 
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności  
i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia,  
w tym poprzez doradztwo zawodowe  
i potwierdzanie nabytych kompetencji. 
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Uwaga! 

Wprowadzono demarkację pomiędzy uczestnikami 
projektów realizowanych  
w ramach CT 8 i CT 9. 

 

Przedsięwzięcia w CT 8 będą skierowane  
do osób, które znajdą się w pierwszej (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający 
wsparcia) grupie oddalenia  
od rynku pracy. 
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Uwaga! 

Wsparcie dla trzeciej grupy osób - tzw. oddalonych 
od rynku pracy, tj. osób które  
są zagrożone wykluczeniem społecznym  
oraz wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w 
zakresie integracji społecznej, będzie realizowane w 
CT9. 
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Uwaga! 

Ze względu na różne interpretacje zapisów 
dotyczących demarkacji pomiędzy CT8 i CT9 należy 
zwrócić uwagę na to czy w RPO, SZOOP RPO oraz 
Planach Działania znajduje się informacja o tym, że 
uczestnicy projektu muszą być sprofilowani (co jest 
jednoznaczne z rejestracją w PUP) czy też o tym, że 
muszą oni spełniać kryteria właściwe dla danego 
profilu. 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa: 

 Projekty realizowane na terenie całego kraju, z 
uwzględnieniem potrzeb społecznych w 
zakresie zwiększania aktywności i poprawy 
korzystania  
z Internetu, w tym w szczególności z usług 
publicznych świadczonych drogą elektroniczną 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Cel szczegółowy 5: Zwiększenie stopnia oraz poprawa 
umiejętności korzystania z Internetu,  
w tym e-usług publicznych: 

 Projekty adresowane do grup  
o zróżnicowanych poziomach kompetencji 
cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań 
na rzecz włączenia cyfrowego, 

 Wsparcie nakierowane na rozwój kompetencji osób 
z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym, w tym 
osób  
z niepełnosprawnościami.  



Fundacja Aktywizacja 

Gdzie szukać informacji na temat konkursów 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Gdzie szukać informacji na temat konkursów 

 Strony internetowe Regionalnych Programów 
Operacyjnych, 

 Strony internetowe Urzędów Marszałkowskich, 

 Strony internetowe Wojewódzkich Urzędów 
Pracy. 
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Odnośniki – Programy Operacyjne  

PO WER: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/94
3/POWER_zatwierdzony_przez_KE_171214.pdf; 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) PO 
WER: 

https://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO
_WER_14_20.pdf; 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/943/POWER_zatwierdzony_przez_KE_171214.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/943/POWER_zatwierdzony_przez_KE_171214.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/943/POWER_zatwierdzony_przez_KE_171214.pdf
https://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
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Odnośniki – Programy Operacyjne 

 RPO Województwa Dolnośląskiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1968/RPO_WD_1
8122014.pdf; 
 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-
rpo/dokumenty2014-2020/RPO%20WK-P%202014-
2020%20zatw%20%20przez%20KE%2016.12.2014%20r..pdf; 
 RPO Województwa Łódzkiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/929/RPO_WL_20
14_2020_31_12_2014.pdf; 
 RPO Województwa Mazowieckiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1632/Regionalny
ProgramOperacyjnyWojewodztwaMazowieckiego2014_2020.pdf; 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1968/RPO_WD_18122014.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1968/RPO_WD_18122014.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1968/RPO_WD_18122014.pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/dokumenty2014-2020/RPO WK-P 2014-2020 zatw  przez KE 16.12.2014 r..pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/929/RPO_WL_2014_2020_31_12_2014.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/929/RPO_WL_2014_2020_31_12_2014.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/929/RPO_WL_2014_2020_31_12_2014.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1632/RegionalnyProgramOperacyjnyWojewodztwaMazowieckiego2014_2020.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1632/RegionalnyProgramOperacyjnyWojewodztwaMazowieckiego2014_2020.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1632/RegionalnyProgramOperacyjnyWojewodztwaMazowieckiego2014_2020.pdf
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Odnośniki – Programy Operacyjne 

 RPO Województwa Opolskiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/931/RPO_w
oj_opolskiego_zatw_KE.pdf; 
 RPO Województwa Podkarpackiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1555/RPOW
P.pdf; 
 RPO Województwa Podlaskiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1806/Zalacz
nik_nr_1_RPOWP_2014_2020.pdf; 
 RPO Województwa Wielkopolskiego: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/930/WRPO_
2014_wersja_zatwierdzona_przez_KE.pdf 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/931/RPO_woj_opolskiego_zatw_KE.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/931/RPO_woj_opolskiego_zatw_KE.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1555/RPOWP.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1555/RPOWP.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1555/RPOWP.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1806/Zalacznik_nr_1_RPOWP_2014_2020.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1806/Zalacznik_nr_1_RPOWP_2014_2020.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1806/Zalacznik_nr_1_RPOWP_2014_2020.pdf


Fundacja Aktywizacja 

Odnośniki - Wytyczne 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn  
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_z
asady_rownosci_szans12052015.pdf; 
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_k
walifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf; 
  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf


Fundacja Aktywizacja 

Odnośniki - Wytyczne 

 Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: 

https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014
_2020/Konsultacje/Documents/wytyczne_EFS_rynek%20pracy_d
o_konsultacji_zewn_30032015.pdf; 
 Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020  : 

http://www.power.gov.pl/media/925/wytyczne_CT9_konsultacje
_zewnetrzne_9stycznia_01092015.pdf. 
 

https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Konsultacje/Documents/wytyczne_EFS_rynek pracy_do_konsultacji_zewn_30032015.pdf
https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Konsultacje/Documents/wytyczne_EFS_rynek pracy_do_konsultacji_zewn_30032015.pdf
https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Konsultacje/Documents/wytyczne_EFS_rynek pracy_do_konsultacji_zewn_30032015.pdf
https://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Konsultacje/Documents/wytyczne_EFS_rynek pracy_do_konsultacji_zewn_30032015.pdf
http://www.power.gov.pl/media/925/wytyczne_CT9_konsultacje_zewnetrzne_9stycznia_01092015.pdf
http://www.power.gov.pl/media/925/wytyczne_CT9_konsultacje_zewnetrzne_9stycznia_01092015.pdf
http://www.power.gov.pl/media/925/wytyczne_CT9_konsultacje_zewnetrzne_9stycznia_01092015.pdf



