POLITYKA SPÓJNOŚCI 2021-2027
W POLSCE
1.

CEL „BARDZIEJ INTELIGENTNA
EUROPA”

2.
CEL „BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA
ŚRODOWISKA BEZEMISYJNA EUROPA”
3. CEL „LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA”
4.

CEL „EUROPA O SILNIEJSZYM
WYMIARZE SPOŁECZNYM

5. CEL „EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI”

CEL 4„EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE
SPOŁECZNYM”

CP4 został wybrany ze względu na dążenie
naszego kraju do poprawy wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na rynku
pracy, poprawy jakości kapitału ludzkiego
oraz
zwiększenia
poziomu
spójności
społecznej i dostępności świadczonych
usług społecznych i zdrowotnych.

CEL 4„EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE
SPOŁECZNYM”
OBSZAR: RYNEK
PRACY SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU
SPOŁECZNEMU

OBSZAR: ROZWÓJ
KOMPETENCJI I
UMIEJĘTNOŚCI

OBSZAR: WŁĄCZENIE
I INTEGRACJA
SPOŁECZNA

OBSZAR:
WZMACNIANIE
ZDOLNOŚCI
INSTYTUCJONALNYCH
PODMIOTÓW
PUBLICZNYCH

OBSZAR: USŁUGI
ZDROWOTNE I
OPIEKUŃCZE

OBSZAR: RYNEK PRACY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Zakres wsparcia
aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy, tj. wzrost zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami, osób młodych (w szczególności młodzieży NEET), kobiet,
osób w wieku 50+, odchodzących z rolnictwa, osób długotrwale bezrobotnych i
biernych zawodowo;
 promowanie równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu poprzez
zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, wsparcie rodziców (lub innych
opiekunów prawnych) osób z niepełnosprawnościami;

dalsza zmiana rynku pracy zgodnie z filozofią flexicurity, która sprzyja budowaniu
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym;
doskonalenie potencjału instytucji rynku pracy, szczególnie wobec konieczności
dostosowania się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy poprzez inwestowanie
w kompetencje pracowników tych instytucji, wspieranie zmian organizacyjnych,
współpracy z innymi instytucjami rynku pracy;
dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami;

wzmacnianie jakości pracy i standardów pracy poprzez wzmacnianie PIP oraz
innych służb służących ochronie miejsc pracy.

OBSZAR: ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
Polska charakteryzuje się dużym odsetkiem osób dorosłych z niskim poziomem kwalifikacji
zawodowych, a także tzw. umiejętności uniwersalnych, pozwalających na ich wykorzystanie
w wielu profesjach. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry gotowej do
stosowania najnowszych technologii może istotnie wpłynąć na zwiększenie globalnej
konkurencyjności polskiej gospodarki.
Zakres wsparcia
podniesienie jakości i dostępu do kształcenia na wszystkich etapach edukacji (od
wczesnej edukacji przedszkolnej, edukacji szkolnej przez kształcenie ogólne i branżowe, a
także szkolenie, po szkolnictwo wyższe) oraz dalsze doskonalenie systemu edukacji w
kierunku bardziej innowacyjnego podejścia do kształcenia i lepszego dopasowania do
wymagań rozwijającej się gospodarki, jak również wyposażenie polskich uczniów w
kompetencje kluczowe, transferowalne, w tym pobudzające uczniowską innowacyjność,
przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie oraz kompetencje społeczne;
rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego (w tym w szczególności branżowego)
poprzez podnoszenie jego jakości i konkurencyjności, włączenie pracodawców w proces
kształcenia zawodowego oraz rozwój kształcenia w miejscu pracy,

OBSZAR: ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Zakres wsparcia
doskonalenie mechanizmów diagnozowania i prognozowania zapotrzebowania na
kompetencje w gospodarce oraz zaangażowanie w ten proces partnerów społecznych;
upowszechnienie uczenia się przez całe życie oraz rozwijanie kompetencji istotnych z
punktu widzenia potrzeb rynku pracy w szczególności wśród osób o niskich i
niedopasowanych do potrzeb kwalifikacjach, osób starszych, osób pracujących w
niestandardowych formach pracy oraz osób, których praca zostanie objęta jest
automatyzacją;

wsparcie edukacji i szkolnictwa wyższego w szczególności w zakresie rozwijania
kierunków kształcenia w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) oraz kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

OBSZAR: WŁĄCZENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

Głównym
problemem
w
tym
obszarze
będzie
aktywizacja
osób
z
niepełnosprawnościami. Domy z min. 1 osobą z niepełnosprawnością są bardziej
narażone na skrajne ubóstwo. Wszystkim domownikom należy zapewnić odpowiednie
usługi umożliwiające nie tylko integrację społeczną, czy podejmowanie pracy przez
osoby z niepełnosprawnościami, ale też wsparcie przez osoby współgospodarujące.
Ważnym warunkiem zapewniającym sukces wsparcia w zakresie integracji społecznej
jest wzmocnienie potencjału instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie
tej interwencji.
Należy pamiętać, iż istotną kwestię w zakresie włączenia społecznego stanowi
integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych. W Polsce to przede
wszystkim społeczność romska.

OBSZAR: WŁĄCZENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

Obszar „włączenie i integracja społeczna” wymaga równoległych działań na wielu
płaszczyznach: wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
przeciwdziałanie deprywacji materialnej; wspieranie osób z niepełnosprawnościami w
pełnym uczestnictwie we wszystkich aspektach życia; przeciwdziałanie ubóstwu
energetycznemu; wspieranie aktywnego włączenia społecznego; zwiększenie równego
i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług;
zapewnienie dostępu do dóbr kultury; wspierania integracji społeczno-gospodarczej
obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych; oraz wzmocnienie
potencjału instytucji opieki społecznej, reintegracji.
Ze względu na systemowy charakter tych działań, bardziej prawdopodobnym niż
wskazywanie konkretnych obszarów będzie występowanie zachęt dla OSI. Szczególna
uwaga dotyczy obszarów powiązań funkcjonalnych miasto-wieś (miejskie obszary
funkcjonalne wokół miast różnej wielkości) w kontekście dostępu do usług (transport,
administracja, edukacja, zdrowie) oraz obszarów wykluczenia cyfrowego (luka
inwestycyjna w kontekście dostępu do szerokopasmowego Internetu).

OBSZAR: WŁĄCZENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA
W szczególności zagrożone nim są rodziny wielodzietne, rodziny z osobami
z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, osoby starsze, dzieci pozbawione opieki
rodzicielskiej, osoby opuszczające zakłady karne, osoby bezdomne i osoby z
niepełnosprawnościami.

Zakres wsparcia
wspieranie osób z niepełnosprawnościami w pełnym uczestnictwie we wszystkich
aspektach życia, poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia, wzmacnianie edukacji
włączającej, opieki zdrowotnej,
zapewnienie i rozwój niezbędnej infrastruktury i usług oraz budowę dostępnej
przestrzeni publicznej;
poprawa jakości i dostępności usług społecznych, szczególnie wobec osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami
(w tym chorujących psychicznie), osób starszych, dzieci w pieczy zastępczej, rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 infrastruktura i działania wspierające deinstytucjonalizację, przy zwiększaniu
dostępności usług;

OBSZAR: WŁĄCZENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA
kontynuacja działań i rozwój mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu
społecznemu i ubóstwu
zwiększenie dostępności miejsc pracy oraz działań integracyjnych i
aktywizacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym osób z niepełnosprawnościami lub pochodzących z obszarów
peryferyjnych lub problemowych
wykorzystanie integracyjnego potencjału kultury, wzmacnianie tożsamości
i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz
zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do dóbr kultury
wzmacnianie potencjału instytucji pomocy społecznej i integracji
społecznej (publicznych i prywatnych) poprzez podnoszenie kompetencji
pracowników tych instytucji, wzmacnianie zmian organizacyjnych oraz
mechanizmów koordynacji i współpracy tych instytucji na poziomie lokalnym
wykorzystanie potencjału wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w szczególności w jednostkach reintegracyjnych i
przedsiębiorstwach społecznych
włączanie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych,
w realizację usług społecznych

OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE I OPIEKUŃCZE
Wyzwania w obszarze ochrony zdrowia, na które odpowiada interwencja funduszy
europejskich, to przede wszystkim potrzeba intensyfikacji działań z zakresu zdrowia
publicznego, profilaktyki i prewencji chorób, konieczność zwiększania dostępności usług
zdrowotnych z uwzględnieniem zróżnicowań regionalnych, potrzeba wzrostu
efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia, w tym upowszechniania e-zdrowia oraz
niedostateczna liczba kadr medycznych oraz około-medycznych.

Zakres wsparcia
wspieranie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w priorytetowych
dziedzinach medycyny, wynikających z potrzeb epidemiologicznych (np. medycyna
ratunkowa, psychiatria, onkologia, kardiologia, ortopedia);
podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych, m.in. dostosowanie
podmiotów leczniczych do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób
starszych i z niepełnosprawnościami, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury
zdrowia, w tym w szczególności sprzętu i aparatury medycznej;
zwiększenie liczby personelu medycznego, w tym lekarzy specjalistów oraz
pielęgniarek;

OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE I OPIEKUŃCZE
Zakres wsparcia

wspieranie wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez dłuższe
utrzymanie dobrego stanu zdrowia w oparciu o budowanie świadomości społecznej w
zakresie zdrowego trybu życia, współodpowiedzialności za własne zdrowie oraz
programy profilaktyczne i diagnostyczne wczesnego wykrywania problemów
zdrowotnych
pracowników
oraz
zagrożeń
niepełnosprawnością,
wdrożenie
kompleksowych programów rehabilitacji i przekwalifikowania pracowników
długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
ułatwiające powrót do zatrudnienia, wydłużenie aktywności zawodowej lub zmianę
miejsca pracy (np. poprzez badania przesiewowe, okresowe bilanse zdrowia dla
dorosłych, systemy wczesnego wparcia w środowisku)

OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE I OPIEKUŃCZE
Zakres wsparcia
rozwój kompetencji zawodowych i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
i personelu opieki długoterminowej odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno
demograficzne kraju oraz realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów i podyplomowych szkoleń
dla personelu medycznego;
poprawa dostępu do produktów i usług umożliwiających mobilność społeczną i
zawodową rozwijanie nowoczesnych form świadczenia usług medycznych i
opiekuńczych, łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny
(telemedycyna, telerehabilitacja, teleopieka, domowe urządzenia monitorujące);
poprawa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(AOS) i szpitalnej lepsza geograficzna dystrybucja usług i wyrównywanie regionalnych
nierówności w dostępnie do usług w oparciu o wykorzystanie map potrzeb i infrastruktury
usług opieki zdrowotnej;

OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE I OPIEKUŃCZE
Zakres wsparcia
rozwój infrastruktury usług opieki zdrowotnej nakierowane na nowoczesne
technologie medyczne i wyrównanie istniejących niedoborów;
rozwój zaplecza organizacyjno-infrastrukturalnego dla działań profilaktycznych,
diagnostycznych i medycyny naprawczej, w tym w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
oraz osobami starszymi;
deinstytucjonalizacja świadczenia usług zdrowotnych, w tym rozwój opieki
długoterminowej, w szczególności w formach innych niż szpitalne, w tym opieki
domowej oraz dziennych form opieki,
integracja opieki zdrowotnej z opieką społeczną i długoterminową, szczególnie nad
osobami starszymi i niesamodzielnymi.

UKŁAD PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH
ZAŁOŻEŃ DO UMOWY PARTNERSTWA

Umowa
Partnerstwa na
lata 2021-2027

POIS

POIR

POPC

POWER

PO PW

Program
FST

POPT

16 RPO

PROGRAM OPERACYJNY W ZAKRESIE ROZWOJU
KAPITAŁU LUDZKIEGO, CP 4 (OBECNY POWER)
Program będzie finansowany z EFS+ i będzie obejmował następujący zakres:
dobre rządzenie (m.in. poprawa jakości i skuteczności zarządzania
strategicznego na poziomie państwa, regionów i samorządów lokalnych),
rozwój innowacji społecznych,
rozwój ekonomii społecznej i usług społecznych,
nauka i edukacja,
rynek pracy sprzyjający włączeniu społecznemu,
integrację społeczną,
system opieki zdrowotnej oraz system usług opiekuńczych wspierający
zdrowie
i
aktywność
społeczno-gospodarczą
wszystkich
grup
społecznych,
rozwój kompetencji zawodowych.

16 regionalnych programów operacyjnych
następcami obecnych 16 RPO, CP 1, 2, 3, 4, 5

będącymi

Programy będą finansowane z EFRR oraz EFS+.
Zakres interwencji będzie wypracowany w ramach prac grup
roboczych, wspierających prace nad przygotowaniem
programów operacyjnych na lata 2021-2027

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

