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 Załącznik nr 2 do Informacji  ………………… 
 Zarządu Województwa Mazowieckiego  
 z dnia ……………………………………….…… 

 

Harmonogram naborów na projekty w trybie pozakonkursowym w 2015 r. 1 

Nie podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r, poz. 378) 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania 

Planowany termin 
naborów 
(określony 

kwartałami) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu 

(w euro) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa 3 
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

Działanie 3.1 
Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 
 
Poddziałanie 3.1.2 
Rozwój MŚP 

IV kwartał 2015 r 

Projekt własny samorządu województwa 
 
Typ projektu: 
integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej 
oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; 
specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; 
platformy współpracy). 
 
W ramach przedmiotowej interwencji, podjęte zostaną działania o 
charakterze systemowym mające na celu integrowanie usług 
istniejących IOB, obejmujących m.in. rozwój produktu, dostęp do 
kapitału, specjalistyczne doradztwo dla MSP. Rolą Samorządu 
Województwa Mazowieckiego będzie animowanie współpracy, 
wypracowanie oraz zainicjowanie wraz z IOB i przedsiębiorcami 
rozwiązań dla osiągnięcia tego celu (takich jak brokerzy innowacji, 
platformy współpracy, monitorowanie popytu na specjalistyczne 
usługi).  

7 826 000 euro 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Projekt własny samorządu województwa 
 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia: MŚP 

 

Oś priorytetowa 8 
Rynek pracy 

Działanie 8.1  
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
przez PUP 

II kwartał 2015 r 

Działanie realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

Przewidziany jest dla części alokacji ukierunkowanej na osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne (w ramach Pakietu na rzecz 
zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy 
w stosunku do osób bezrobotnych). 
 

Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw 
regionalnego rynku pracy (Pakiet), składający się z typów operacji 
wymienionych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

Działania realizowane w pakiecie będą prowadzone na podstawie 

12 267 040 euro 
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

Beneficjent: Powiatowe Urzędy Pracy 
 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia: 

 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie 
pracy, należące do I i II kategorii oddalenia od 
rynku pracy, w wieku 30 lat i powyżej i z grup 
defaworyzowanych: osoby powyżej 50 roku 

życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 

kwalifikacjach zawodowych, kobiety. Nie 
uwzględniono osób pomiędzy 18 a 29 

rokiem życia, ponieważ wsparcie dla nich 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie 
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przepisów zawartych ww. ustawie i będą ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia 
osób bezrobotnych przyczyniając się do zwiększenia stopnia 
wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy.  

W ramach Pakietu przewiduje się: 

 Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i 
poradnictwo zawodowe); 

Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej 
uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie 
Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD zostanie określony rodzaj i 
zakres narzędzi niezbędnych do reaktywacji zawodowej osób objętych 
wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w 
szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w 
obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie 
skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie 
kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem 
operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji. 

 Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze 
dopasowanie do potrzeb rynku pracy; 

Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez 
zatrudnienia i przyznaniu im nowych kwalifikacji zapewniających 
zwiększenie szans na reaktywację zawodową. Działania będą 
kierowane do osób defaworyzowanych z II kategorii oddalenia, a w 
uzasadnionych przypadkach również z kategorii I (w sytuacji kiedy dla 
efektywnej reaktywacji wystarczające będzie np. jedynie odnowienie 
posiadanych uprawnień ) i osobom bez kwalifikacji zawodowych. 

 Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego; 

Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u 
pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu 
zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami 
pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w 
sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane w 
szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku 
życia, osób bez kwalifikacji oraz  należących do II kategorii oddalenia 
od rynku pracy. 

 Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy; 

W ramach niniejszego typu operacji planuje się pomoc w postaci 
dotacji bezzwrotnych na założenie działalności gospodarczej 
połączonej z modułem doradztwa i szkoleń (o ile wynika to z IPD) 
przygotowujących do jej uruchomienia oraz utrzymania. Pomoc ta 
skierowana zostanie do osób ze wszystkich grup defaworyzowanych 
dla których IPD wskazało ją jako najskuteczniejsze narzędzie.  
Przewidziano także dotacje na wyposażenie stanowisk pracy 
utworzonych wyłącznie dla osób bezrobotnych z grup 
defaworyzowanych, organizowanie dla nich prac interwencyjnych. 
Priorytetowymi branżami dla tego typu działań będzie gospodarka 
biała i zielona w szczególności recyclingowa. Wsparcie zakłada 
możliwość sfinansowanie zakupu środków trwałych o ile będą one 
stanowiły niezbędne wyposażenie uruchamianego stanowiska pracy 
lub warunkowały samozatrudnienie.  
Dzięki zaplanowanemu wsparciu zwiększy się wykorzystanie 
potencjału w dziedzinie przedsiębiorczości. Osłabiony zostanie także 
stereotyp funkcjonujący na regionalnym rynku pracy o niskiej 

prowadzone będzie na poziomie 
krajowym. 

 



Strona 3 z 3 
 

przydatności osób bezrobotnych w procesie pracy.  

 Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w 
ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów 
mobilności transnarodowej.  

Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od 
zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja 
na rynku pracy wymaga realizacji USMT.  
Wsparcie przeciwdziała horyzontalnemu problemowi - dużej stopie 
bezrobocia na terenach o małej koncentracji miejsc pracy.  
Działanie nie obejmuje robót publicznych. 

Oś priorytetowa 9 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie 9.3  
Rozwój ekonomii społecznej 

III kwartał 2015 r 

W trybie pozakonkursowym realizowany będzie projekt związany z 
typem operacji Koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

 

W celu zapewnienia skuteczności działań na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej realizowany będzie projekt polegający na koordynowanie 
rozwoju sektora ekonomii społecznej, pozwalający na realizacje 
priorytetowych kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w 
zakresie reintegracji zawodowej, integracji społecznej oraz usług 
społecznych, zgodnie z diagnozowanych w województwie potrzebami. 
Obejmować będzie m.in. tworzenie regionalnych sieci współpracy 
OWES, tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, 
budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną 
w regionie. 

1 135 774 euro 
 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Beneficjent: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Oś priorytetowa 10 
Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
 
Poddziałanie 10.1.3 
Programy stypendialne 

III kwartał 2015 

W trybie pozakonkursowym realizowane będą projekty stypendialne, 
adresowane do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami 
edukacyjnymi w zakresie przedmiotów ogólnych (szkolnictwo 
ogólne).  

570 000 euro 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Projekt własny samorządu województwa 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu. 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
 
Poddziałanie 10.3.2 
Programy stypendialne 

III kwartał 2015 

Realizacja programów stypendialnych (szkolnictwo zawodowe) 

 

W trybie pozakonkursowym realizowane będą projekty stypendialne, 
adresowane do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami w 
zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych.  

 

286 000 euro 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Projekt własny samorządu województwa 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu 

 

 

 


