Plan komunikacji PO KL - założenia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• kumuluje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w Polsce na lata 2007-2013
• łączna alokacja Programu to 11 420 207 059 euro (14,4 % alokacji
przeznaczonej na realizację NSRO)
• wkład EFS: 9 707 176 000 euro – 85%
• wkład budżetu państwa: 1 713 031 059 euro – 15%
Podział środków w ramach Programu:
Komponent centralny: ok. 40 %
Komponent regionalny: ok. 60 %

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• skupia w sobie wszystkie przewidziane przez regulacje unijne
rodzaje interwencji EFS
• obszary wsparcia PO KL to:
- zatrudnienie
- integracja społeczna
- dostosowanie pracowników i przedsiębiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce
- poprawa stanu zdrowia osób pracujących
- edukacja i szkolnictwo wyższe
- dobre rządzenie (good governance)

PO KL - różnice
Jakie są główne różnice w stosunku do poprzedniego okresu
programowania 2004-2006?
•
•
•
•
•

zasada „jeden program - jeden fundusz”
maksymalna stopa współfinansowania funduszy podniesiona
do 85%
zasada n+3 przez pierwsze 3 lata wdrażania
innowacyjność i współpraca ponadnarodowa włączone
w główny nurt EFS
bardziej elastyczne zasady wdrażania

PO KL – różnice c.d
• nowe obszary i grupy objęte wsparciem w ramach PO KL:
• zdrowie
• szkolnictwo wyższe
• administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości
• organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zasady
dobrego rządzenia
• partnerzy społeczni (organizacje pracodawców
i pracowników) – specjalna pula środków przeznaczona
na wsparcie tych podmiotów
• inicjatywy oraz pakty podejmowane oddolnie przez
społeczności lokalne

Cele PO KL
Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
Cele szczegółowe
1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
do zmian zachodzących w gospodarce,
4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie
kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług
edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy,
5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie
opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz
wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
6. W zrost spójności terytorialnej.

Regionalizacja wsparcia w PO KL
Komponent centralny

Komponent regionalny

ok. 40% środków

ok. 60% środków

5 Priorytetów

4 Priorytety

W ramach komponentu centralnego środki
zostaną przeznaczone przede wszystkim na
wsparcie dla struktur i systemów.
Większość projektów będzie realizowana w
trybie
systemowym.
Projekty
mają
charakter ogólnopolski lub są realizowane
w co najmniej kilku województwach. Rolę IP
i IP2 pełnią poszczególne ministerstwa lub
instytucje przez nie wskazane.

W ramach komponentu regionalnego
środki zostaną przeznaczone głównie na
wsparcie dla osób i grup społecznych.
Większość projektów będzie realizowana
w trybie konkursowym. Projekty mają
charakter lokalny lub regionalny. Rolę IP i
IP2 pełnią władze samorządowe na
poziomie województwa.

Pomoc Techniczna
4% środków
1 Priorytet
środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego

Priorytety PO KL

Priorytety PO KL

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

MPiPS

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

MEN

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

MNiSW

Priorytet V Dobre rządzenie

MRR

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

SW

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

SW

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

SW

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

SW

Priorytet X Pomoc Techniczna

komponent
regionalny

MPiPS
komponent
centralny

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Alokacja na priorytety
Wkład
wspólnotowy

Krajowy wkład
publiczny

Ogółem

I. Zatrudnienie i integracja społeczna

430 260 954

75 928 404

506 189 358

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących

661 310 120

116 701 786

778 011 906

III. Wysoka jakość systemu oświaty

855 300 828

150 935 440

1 006 236 268

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

816 311 813

144 055 026

960 366 839

V. Dobre rządzenie

519 225 980

91 628 114

610 854 094

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

1 918 389 821

338 539 380

2 256 929 201

VII. Promocja integracji społecznej

1 319 970 145

232 935 908

1 552 906 053

VIII. Regionalne kadry gospodarki

1 350 207 670

238 271 942

1 588 479 612

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach

1 447 911 629

255 513 817

1 703 425 446

388 287 040

68 521 242

456 808 282

9 707 176 000

1 713 031 059

11 420 207 059

Priorytet

X. Pomoc techniczna
OGÓŁEM PO KL

Przygotowania do wdrażania PO KL:

- 28 września br. Komisja Europejska wydała decyzję o
zatwierdzeniu PO KL
-

26 października br. – zatwierdzenie kryteriów
wyboru projektów przez Komitet Monitorujący na jego
pierwszym posiedzeniu

-

koniec listopada br. – zatwierdzenie Planów
Działań IP

Przygotowania do wdrażania PO KL:

-

październik br. – możliwe ogłoszenie pierwszych konkursów
(projekty niezwiązane z pomocą publiczną):
1. Poddziałanie 6.1.1 – wsparcie dla osób bez zatrudnienia
2. Podziałanie 8.1.1 – wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych
3. Działanie 9.5 – inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich

- październik br. – rozpoczęcie realizacji pilotażowego
projektu systemowego w Podziałaniu 7.1.3 (projekt
ROPS)
-

początek 2008 r. - możliwe ogłoszenie pierwszych
konkursów (projekty związane z pomocą publiczną)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS
tel. (22) 501-50-01; fax. (22) 501-50-08
zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl
www.efs.gov.pl

