
Instrument RLKS 
w perspektywie finansowej 2021-2027 

w ramach EFS+



Interwencje możliwe do finansowania przez LGD w ramach EFS +
Zakres poszczególnych interwencji będzie wynikał ze wsparcia zaplanowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju

Cel szczegółowy (d) 
Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego 
i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla 
zdrowia

Zakres interwencji:
1. Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn

niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa
Przewidywane działania: 
- wsparcie przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne oraz pracowników zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących
z rolnictwa. 

(Wsparcie outplacementowe wzorowane będzie na instrumentach i usługach wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

2. Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy, 
rozwiązań usprawniających wdrażanie i egzekwowanie przepisów BHP oraz innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia, 
w tym pracy zdalnej
Przewidywane działania: 

- wsparcie pracodawców w procesach związanych z utrzymaniem osób starszych w zatrudnieniu, wykorzystaniem ich potencjału 
kompetencyjnego, dostosowaniem warunków pracy do ich potrzeb (istotne będą przy tym działania sprzyjające utrzymaniu starszych 
pracowników w dobrym zdrowiu i umożliwiające podnoszenie ich kompetencji niezbędnych do sprostania zachodzącym zmianom 
w gospodarce); 

- wspieranie rozwoju pracy zdalnej, wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, zadaniowego czasu pracy, nowych narzędzi kadrowych, 
szkoleń i organizacji pracy oraz form zarządzania odpowiadających na aktualne potrzeby, wprowadzanie rozwiązań usprawniających 
wdrażanie i egzekwowanie przepisów BHP.
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Interwencje możliwe do finansowania przez LGD w ramach EFS +

3. Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
Przewidywane działania: 
- wsparcie działań w zakresie przekwalifikowania lub przygotowania do kontynuowania pracy na innych stanowiskach 

o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;

4. Projekty związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy
Przewidywane działania: 
- zagwarantowanie warunków sprzyjających wydłużeniu życia zawodowego w zdrowiu i aktywnego starzenia się;
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia, w tym zachowaniom szkodliwym dla zdrowia w miejscu pracy;
- dostosowanie warunków pracy do stanu zdrowia i zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępności dla różnych grup;
- usługi zdrowotne wspierające pracowników i pracodawców.

Kwota dofinansowania (80%): 297 256,00 euro 

Wskaźniki:
1. Liczba pracodawców objętych wsparciem w zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji środowiska pracy do 

szczególnych potrzeb pracowników
2. Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/adaptacji środowiska pracy/elastycznych form 

zatrudnienia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
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Interwencje możliwe do finansowania przez LGD w ramach EFS +

Cel szczegółowy (f) 
Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, 
w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez 
ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami

Zakres interwencji:

1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Przewidywane działania: 
- tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, w szczególności na obszarach występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie;
- utrzymanie miejsc przedszkolnych;
- oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci;
- rozwijanie kompetencji kadr;
- zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 

zaburzeń SI). 
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2. Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów (wraz z rodzicami) i nauczycieli, w tym w ramach kompleksowych programów
rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji

Przewidywane działania:
- rozwój kompetencji kluczowych, w tym innowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, cyfrowych, w obszarze sztucznej 

inteligencji;
- cyfryzacja edukacji;
- realizacja działań społeczno-wychowawczych (w tym eko-edukacja oraz działania antydyskryminacyjne);
- doposażenie bazy dydaktycznej (w tym świetlic szkolnych, pracowni, warsztatów);
- działania więziotwórcze szkoły m.in. w zakresie wzmacniania relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-uczniowie;
- działania służące tworzeniu warunków dla współpracy i realizacji działań społecznych, prozdrowotnych, proekologicznych, 

antydyskryminacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, poprawie dostępu do wsparcia edukacyjno-specjalistycznego;
- projekty w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem;
- wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji i wiedzy przez nauczycieli, w tym nauczycieli świetlic szkolnych.
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3. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego
Przewidywane działania:
- realizacja kompleksowych programów rozwoju szkół, obejmujących m.in. rozwój kompetencji kluczowych m.in dla rozwoju 

zielonych gałęzi gospodarki, cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-wychowawczych;
- przygotowanie kadr kształcenia zawodowego, szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców;
- wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego;
- rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia;
- ofertę zajęć specjalistycznych w laboratoriach;
- wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne w tym TIK;
- wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami;
- wsparcie placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne (CKZiU i CKZ) w zakresie walidacji 

uczenia się nieformalnego. 

4. Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną
Przewidywane działania:
- zajęcia pozalekcyjne służące rozwojowi kompetencji, w tym zgodnych z potrzebami rynku pracy, proinnowacyjne, cyfrowe, 

pobudzające kreatywność, służące rozwojowi  umiejętności przekrojowych takich jak elastyczność, zdolności adaptacyjne w 
pracy i gotowość do zmian, przedsiębiorczość, współpraca w różnorodnym środowisku;

- tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i integracji uczniów oraz zapewnienia dostępu dzieciom do dobrej jakości 
rekreacji, sportu i kultury, np. wsparcie zajęć i wydarzeń sportowych, kulturalnych i integrujących środowiska szkolne ze 
społecznością lokalną, aktywizujących uczniów i społeczności lokalne. 
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5. Wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej
Przewidywane działania:
- zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (w tym w oparciu o modele wypracowane na poziomie krajowym jak np. Przestrzeń 

dostępnej szkoły);
- podnoszenie kompetencji kadr;
- zapewnienie usług asystenckich dla uczniów;
- inne działania sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, potrzebami 

wynikającymi z niepełnosprawności w edukacji ogólnodostepnej;
- wspieranie zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym;
- działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec dzieci z niepełnosprawnościami, 

przez  realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne 
dla uczniów.

6. Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych
Przewidywane działania:
- zwiększenie dostępności oferowanego wsparcia i poszerzenie jego oferty, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, 

wczesnej diagnostyki i interwencji, wykorzystanie oceny funkcjonalnej oraz modelu skoncentrowanego na rodzinie, szkolenia 
kadr i doposażenie w niezbędny sprzęt, nie wyklucza się również wykorzystania narzędzi diagnostycznych wypracowanych 
w PO WER.
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7. Upowszechnienie doradztwa zawodowego
Przewidywane działania:
- działania na rzecz upowszechnienia poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego (w tym przeciwdziałanie 

stereotypizacji w obszarze płci w wyborze odpowiedniego zawodu) już na poziomie szkół podstawowych i zwiększenie jakości 
doradztwa m.in. przez wsparcie indywidualne w tym zakresie, podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i ich 
dostępności.

Kwota dofinansowania (80%): 10 289 635,00 euro 

Wskaźniki:
1. Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
2. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
3. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem
4. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

8



Interwencje możliwe do finansowania przez LGD w ramach EFS +

Cel szczegółowy (g) 
Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla 
wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 
przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian 
ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Zakres interwencji:
1. Wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym cyfrowych realizowane 
poza systemem BUR i PSF, umożliwiające wdrażanie upskilling pathways
Przewidywane działania:
- wsparcie dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach, wiedzy lub kompetencjach, które będą mogły zdobyć oraz podnieść swoje 

umiejętności/kompetencje podstawowe (wdrażany będzie model „Ścieżki poprawy umiejętności” - upskilling pathways, w którym 
istotne są identyfikacja i uznanie posiadanych umiejętności oraz określenie potrzeb edukacyjnych i dalsze kształcenie/szkolenie).

2. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku
Przewidywane działania:
- wsparcie dla inicjatyw mających na celu wykorzystanie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, kulturowej, itp. jako punktów 

animowania pozaformalnej edukacji dorosłych w środowisku lokalnym (na przykładzie LOWE). Oferty lokalnych punktów powinny 
charakteryzować się podejściem popytowym, opartym na rozpoznaniu potrzeb na konkretne umiejętności/kompetencje;

- kształcenie osób dorosłych w formie uniwersytetów III wieku (UTW). 

Kwota dofinansowania (80%): 2 126 524,00 euro
Wskaźniki: 

1. Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych

2. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza 

Bazą Usług Rozwojowych

3. Liczba lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych funkcjonujących 12 miesięcy po zakończeniu projektu
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Cel szczegółowy (k) 
Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym
usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Zakres interwencji:

1. Poprawę dostępu i jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich oraz dostosowanie ich do potrzeb
odbiorców, szkolenie kadr, w tym tworzenie lub rozwój CUS

Przewidywane działania:
- rozwój usług społecznych na rzecz osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, seniorów, osób z niepełnosprawnościami (OzN), 

migrantów oraz innych osób wymagających wsparcia oraz ich otoczenie. 
Wspierane będą działania takie jak: 
• usługi profilaktyczne (m.in. doradztwo, poradnictwo, usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne, usługi aktywizujące) świadczone w bezpiecznych 

i niestygmatyzujących miejscach, (m.in. dziennych domach, ośrodkach wsparcia, domach sąsiedzkich);
• usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne dla osób doświadczających różnego rodzaju problemów np. choroby, zadłużenia, utraty pracy oraz ich 

otoczenia, w postaci m.in.: usług terapeutycznych, poradnictwa specjalistycznego, mediacji); 
• szkolenia z zakresu zakładania zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki i świadczenia usług społecznych;
• wsparcie kadry opiekuńczej i opiekunów faktycznych (nieformalnych);
• rozwój usług świadczonych przez asystentów (m.in. asystentów OzN, osób starszych, procesów usamodzielniania np. osób opuszczających placówki 

penitencjarne, asystentów zdrowienia, streetworkerów).
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2. Zwiększenie dostępu i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Przewidywane działania:
- tworzenie i funkcjonowanie mieszkań ze wsparciem, takich jak: chronione, wspomagane oraz inne rozwiązania łączące 

zapewnienie schronienia/mieszkania z dodatkowym wsparciem społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem 
mieszkaniowym w tym m.in. z usługami opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi, terapeutycznymi;

- wspierana będzie dostępność do funkcjonalnej infrastruktury mieszkaniowej (zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania) 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, uwzględniającej rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych typów niesprawności, 
seniorów, osób opuszczających szpitale;

Kwota dofinansowania (80%): 594 511,00 euro 

Wskaźniki:
1. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej
3. Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie
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Cel szczegółowy (l) 
Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
najbardziej potrzebujących i dzieci

Zakres interwencji:

1. Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Przewidywane działania:
- tworzenie miejsc kompleksowego świadczenia usług, np. profilaktycznych (m.in. klubów rodzinnych, młodzieżowych, 

profilaktyki przemocy w rodzinie, w zakresie kształcenia kompetencji wychowawczych rodziców psychoprofilaktyki, 
komunikacji) z integracją (np. oferta zajęć w formie pracy opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej). Wspierane będą 
projekty łączące integrację z rozwojem społeczności lokalnych np. metodą animacji i organizacji społeczności lokalnych;

- realizacja  usług środowiskowych, interwencji kryzysowej, tworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych 
oraz innych rozwiązań łączących wsparcie mieszkaniowe i społeczne, w tym realizacja programu „Najpierw mieszkanie” na 
potrzeby wsparcia osób w kryzysie bezdomności (w tym bezdomnych i zagrożonych bezdomnością).

2. Aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju lokalnego
Przewidywane działania:
- działania na rzecz promowania integracji osób, rodzin, społeczności lokalnych narażonych na marginalizację i wykluczenie lub 

nimi dotkniętych, służących włączeniu lub utrzymaniu aktywności społecznej, wzmocnieniu więzi społecznych, 
międzypokoleniowych, budowaniu wspólnot sąsiedzkich. Wsparcie będzie realizowane przez działania aktywizacyjne, 
integracyjne, edukacyjne, informacyjne, upowszechniające, profilaktyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, m.in. przez 
tworzenie i/lub wsparcie istniejących klubów, świetlic, klubów seniora, działalności obywatelskiej, wolontariatu, aktywności 
w ramach ciał dialogu, itd. 
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3. Wsparcie partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji pozarządowych
Przewidywane działania:
- małe projekty/mini dotacje realizowane bezpośrednio przez organizacje, w których wsparcie ukierunkowane będzie na 

zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój 
lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym na obszarach najbardziej nimi dotkniętych; 
projekty z zakresu edukacji obywatelskiej; upowszechnianie form wolontariatu; rozwój inicjatyw mających na celu budowanie 
świadomego i aktywnego społeczeństwa;

- wsparcie bezpośrednie partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji 
pozarządowych, z zakresu rozwoju instytucjonalnego organizacji, w tym doradztwa strategicznego, poprawy jakości 
zatrudnienia, możliwości rozwoju pracowników, współpracowników, członków, wzmacniania roli organizacji w dialogu 
społecznym;

- wsparcie regionalnych federacji, zrzeszeń, porozumień, organizacji bądź centrów w celu wzmocnienia ich roli w budowaniu 
potencjału mniejszych organizacji funkcjonujących na danym terytorium bądź o podobnej specyfice działalności, 
dysponujących na danym obszarze wystarczającym potencjałem organizacyjnym do realizacji tego typu projektów.

4. Zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ewaluacja oraz jej animowanie

Kwota dofinansowania (80%): 16 692 074,00 euro 
Wskaźniki:
1. Całkowita liczba uczestników
2. Liczba inicjatyw w zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju lokalnego
3. Liczba gmin, które zostały objęte inicjatywą w zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju lokalnego
4. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu
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Dziękuję za uwagę
Milena Matysek

milena.matysek@umww.pl
tel. 626 73 66

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego
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