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Cele Polityki Spójności  

 

6 Celów Polityki zamiast dotychczasowych  

11 Celów Tematycznych 

Nowa perspektywa 
będzie kontynuacją 
dotychczasowych 
działań, ale z nowymi 
priorytetami 

CP 1  
bardziej 

inteligenta Europa 

CP 2  

bardziej zielona 
Europa 

CP 3 

lepiej połączona 
Europa 

CP 4  

bardziej 
społeczna Europa 

CP 5  

Europa bliżej 
obywateli 

CP 6  

Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej 
Transformacji 

Koncentracja tematyczna w PL: 
25% EFRR na CP1  
30% EFRR na CP2 
8% EFRR na miasta 
25% EFS+ na włączenie społeczne 
3% na deprywację materialną 
* 0,25% EFS+ na dialog społeczny 
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Alokacja EFS+ 

14 913 mln EUR 

2 983 mln EUR 

Transfer  
na FS 

281 mln EUR 

Transfer  
na FST 

11 649 mln EUR 

Alokacja EFS+ 

RPO 

7 125 mln EUR 

FERS 

4 049 mln EUR 

Pomoc 
żywnościowa 

475 mln EUR 
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Harmonogram prac nad FERS - plan 

Opracowanie  
projektu FERS 

(do kon. V 2021)  

Konsultacje 
społeczne i 
opiniowanie 

(do pocz. IX 
2021) 

Akceptacja Rady 
Ministrów 

(do poł. XI 2021) 

Przekazanie do 
KE  

(poł. XI 2021) 

• Konsultacje społ. i uzgodnienia międzyresortowe: 2 czerwca – 9 lipca 

 2 czerwca – konferencja otwierająca 

 17 czerwca – wysłuchanie publiczne 

 początek września – konferencja podsumowująca 

Wprowadzanie zmian, raport z konsultacji: do końca lipca 

• KWRiST, RDS, RDPP – do III dekady sierpnia 

• Opiniowanie pod kątem zgodności z projektem UP – 

sierpień/wrzesień 
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Warunki podstawowe dotyczące EFS+ 

•  (1) Skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych – UZP 

•  (2) Narzędzia i zdolność do efektywnego stosowania zasad pomocy publicznej – UOKiK 

•  (3) Skuteczne stosowanie i wdrożenie Karty praw podstawowych UE – MFiPR 

•  (4) Wdrażanie i stosowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z 
decyzją Rady 2010/48/WE - MRiPS - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
MFiPR 

Warunki 
horyzontalne 

• (4.1) Ramy strategiczne na rzecz aktywnych polityk rynku pracy – MRPIT 

• (4.2) Krajowe ramy strategiczne na rzecz równości płci – MRiPS 

• (4.3) Ramy strategiczne polityki na rzecz systemu kształcenia i szkolenia na wszystkich 
szczeblach - MEiN 

• (4.4) Krajowe lub regionalne ramy strategiczne na rzecz włączenia społecznego i 
ograniczania ubóstwa – MRiPS 

• (4.5) Krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz integracji Romów - MSWiA 

• (4.6) Strategiczne ramy na rzecz zdrowia i opieki długoterminowej – MZ 

Warunki 
tematyczne 

*KE w stanowisku do UP potwierdziła spełnienie warunków 

oznaczonych na zielono 
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Włączenie społeczne 

 w EFS+ 
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Włączenie społeczne w FERS – zakres projektów koordynacyjnych 
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Włączenie społeczne w FERS   

Projekty koordynacyjne ROPS 

Koordynacja przez ROPS działań EFS w zakresie aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej 

wsparcie 
JST w 

rozwoju 
usług DI 

oraz 
wdrażaniu 
strategii DI  

wspieranie 
współpracy 
podmiotów 

zajmujących 
się integracją  

społeczną 

planowanie 
interwencji 
z zakresu 

usług społ., 
ES, 

pomocy i 
integracji 

społ. w woj. 

wzmocnienie 
potencjału 
instytucji 
pomocy i 

integracji społ. 
i podmiotów 

świadczących 
usługi społ. 

wspieranie 
gmin w 

tworzeniu 
CUS 

analiza 
potrzeb 

szkoleniow
ych kadr i 

planowanie 
interwencji 
EFS w tym 
zakresie 

monitoring i 
koordyna-
cja działań 
OWES + 
udział w 

akredytacji 
OWES 

koordynacja 
regionalnych 

polityk w 
obszarze ES 

+ 
zaangażowa-
nie JST w ES 
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Działania koordynacyjne MRiPS w obszarze włączenia społecznego 

Wsparcie 
szkoleniowe i 

doradcze z zakresu 
usług społ., ES, 

pomocy i integracji 
społecznej w regionie 

Umożliwienie 
wymiany 

doświadczeń, 
dobrych praktyk oraz 

wspólnego 
wypracowywania 
rozwiązań przez 

instytucje regionalne 

Wsparcie 
merytoryczne oraz 

eksperckie dla 
instytucji regionalnych 

Wypracowanie 
zaleceń dla RPO dot. 
realizacji wsparcia z 
EFS+ we włączeniu 

społ. 

Projekty „parasolowe” MRiPS 
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Usługi społeczne – demarkacja kraj/region 

kraj region 

• Projekt parasolowy MRiPS – m.in. 

Zalecenia dot. DI, sieciowanie CUS 

• Koordynacja przez ROPS działań 

współfinansowanych z EFS w 

obszarze włączenia społecznego 

• Wsparcie finansowe dla JST 

zlecających lub powierzających PES 

usługi społeczne 

• Wzmocnienie DI pieczy zastępczej – 

system teleinformatyczny 

 

 

Szeroki katalog usług społecznych, w tym 

m.in.: 

• transport indywidualny dla os. o ogra. 

mobilności 

• tworzenie i rozwój CUS 

• usługi asystenckie i opiekuńcze 

• upowszechnianie systemów teleopieki,  

• wsparcie w mieszkaniach wspomaganych i 

chronionych  

• wsparcie procesu deinstytucjonalizacji 

• wsparcie rodzin, opiekunów faktycznych  
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Ekonomia społeczna– demarkacja kraj/region 

kraj region 

• Poprawa funkcjonowania 

systemu wsparcia ekonomii 

społecznej oraz tworzenie i 

wdrażanie rozwiązań 

systemowych 

• Instrumenty zwrotne na 

finansowanie potrzeb 

rozwojowych PES 

 

• Wsparcie bezpośrednie 

przedsiębiorstw społecznych 

• Świadczenie usług wsparcia dla 

rozwoju ekonomii społecznej dla PES 

i PS 

• Bezzwrotne wsparcie finansowe na 

utworzenie i utrzymanie miejsc pracy 

w PS 
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Oś I – ekonomia społeczna 

Dodatkowe 
działania 

koordynacyjn
e w obszarze 
ES (w ramach 

parasola 
MRiPS) 

Akademia 
menadżera 

przedsiębiorst
wa 

społecznego – 
budowanie 

kompetencji 
kadr PS 

Zwiększenie 
popytu na 

usługi 
społeczne 

świadczone 
przez PES 

Instrumenty 
finansowe na 

rozwój 
ekonomii 

społecznej 
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Wykorzystanie doświadczeń z wdrażania mechanizmu zakupów interwencyjnych 

Dotychczas alokowano niemal 18 mln zł na mechanizm zakupów interwencyjnych 
 instrument pozytywnie oceniany przez sektor 

Nowy instrument: dopłata dla JST do kosztów realizacji usługi społecznej 
zleconej PES (premia społeczna) 

Środki przekazywane bezpośrednio JST 

Wsparcie PES pośrednio, poprzez budowanie rynku 

Zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez 

PES 
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Instrumenty finansowe na rozwój ekonomii społecznej w EFS+ 

(FERS) 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE URUCHOMIENIA INSTRUMENTU: 

• wynik oceny ex-ante instrumentów finansowych na lata 2021 -2027: mimo dużego 
zapotrzebowania na środki finansowe, PES mają poważne problemy z dostępem do 
kredytów bankowych, brak bankowej oferty kredytowej uwzględniającej specyfikę PES, 

FORMA WSPARCIA: 

• pożyczki na start i pożyczki na rozwój połączone z dotacją w postaci częściowego 
umorzenia w przypadku osiągnięcia korzyści społecznych 

• wejścia kapitałowe i quasi-kapitałowe 

DLA KOGO? 

• podmioty ekonomii społecznej 

ALOKACJA: 

• 180 mln PLN 
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Stawka jednostkowa utworzenia miejsca pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym 

Główne założenia: 

• stawka na utworzenie miejsca pracy i stawka na utrzymanie miejsca pracy wypłacane tylko łącznie 

• stawka na utworzenie miejsca pracy – 25 429 PLN 

• stawka na utrzymanie miejsca pracy – wartość stawki uzależniona od wymiaru etatu (pełen etat 25 200 PLN) 

• wymóg zachowania 6-mies. trwałości po zakończeniu finansowania przez 12 m-cy 

 

 

OPRACOWANIE 
PRZEZ IK EFS 

OPINIOWANIE 
PRZEZ IA 

OPINIOWANIE 
PRZEZ KE 

AKCEPTACJA KE 

               STAWKI OPRACOWYWANE PRZEZ  IK EFS 
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Ekonomia społeczna w KPO 

 

 

 

 

 

Realizacja działań uwarunkowana reformą – powiązanie z przyjęciem ustawy - 
Wdrożenie ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej 

Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój 
działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych, podniesienie 
jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej  

Wsparcie inwestycyjne dla PES w obszarach: rozwój procesu 
deinstytucjonalizacji oraz zwiększanie dostępności usług społecznych 
świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, w szczególności 
przedsiębiorstwa społeczne, wzmocnienie procesu reintegracji osób  
zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach zatrudnienia socjalnego 
oraz w przedsiębiorstwach społecznych o profilu reintegracyjnym, wsparcie procesu 
zielonej transformacji, ochrona miejsc pracy osób zagr. wyklucz. społ. 
zatrudnionych w PS (zmiana branży, restrukturyzacja) 



@MFIPR_GOV_PL 

@MinisterstwoFunduszy 
iPolitykiRegionalnej 

#wspolna2przez4 

www.gov.pl/web/ 
fundusze-regiony 

MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 

Dziękuję za uwagę 


