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Pierwsza pomoc



Innowacje społeczne
Dynamiczne przemiany w naszym kraju wymagają nowego 
podejścia i instrumentów. Wprowadzamy zmiany, aby działać 
szybciej, taniej i wydajniej. Innowacje społeczne w PO WER 
to pole do wypracowywania i testowania nowatorskich 
rozwiązań problemów społecznych w obszarze zatrudnienia, 
integracji społecznej, edukacji, zdrowia oraz modernizacji 
funkcjonowania administracji publicznej.

Mikro
W czerwcu br. ogłosimy konkurs na mikro-innowacje. 
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które wesprą 
inkubację nowatorskich rozwiązań problemów społecznych. 
Wybrani w drodze konkursu projektodawcy udzielą wsparcia 
merytorycznego i finansowego innowatorom społecznym.

Tematy konkursu na mikro-innowacje na rok 2015:
1. mechanizmy płynnego przejścia z systemu edukacji 

do aktywności zawodowej;
2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
3. zwiększenie dostępności i efektywności działań 

edukacyjnych dla osób dorosłych;
4. wsparcie usług opiekuńczych nad osobami zależnymi 

o różnym stopniu niesamodzielności.

Makro
Zmiana sposobu pracy w polityce publicznej i upowszechnianie 
innowacji na skalę krajową to zadania podmiotów wybranych 
w konkursie na makro-innowacje. Projektodawców 
wybierzemy spośród podmiotów o niezbędnym potencjale do 
samodzielnego inicjowania i wdrażania zmian systemowych. 
Ogłoszenie konkursu na makro-innowacje planujemy na 
IV kwartał br.

Mobilność ponadnarodowa
Człowiek w ruchu rozwija się. Zmierza do obranego celu 
i chłonie nowe doświadczenia. Programy mobilności 
ponadnarodowej w PO WER to rozwój osobisty i zdobywanie 
kompetencji zawodowych poprzez udział w stażach, 
praktykach i edukacji poza granicami Polski.

Erasmus+
Wspieramy program mobilności Erasmus+, w ramach którego 
zapewnimy staże zagraniczne uczniom, absolwentom i kadrze 
nauczycielskiej, ale i studentom z niepełnosprawnościami 
lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Funkcję 
Narodowej Agencji dla Programu Erasmus+ pełni Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji.

IdA
Ponad 2 tysiące osób skorzysta z pierwszej edycji konkursu 
na projekty mobilności ponadnarodowej, którego celem 
jest aktywizacja zawodowa osób młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Nasza oferta to odpowiednik 
niemieckiego programu IdA (niem.: Integration durch 
Austausch – Integracja poprzez wymianę). 
Uczestnicy programu wyjadą na trwający od 2 do 6 miesięcy 
staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy na terenie 
Unii Europejskiej. Nabór projektodawców - organizatorów 
staży - rozpocznie się w maju br.

Argonauci
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przygotowuje pilotaż 
programu mobilności ponadnarodowej dla urzędników 
administracji publicznej pod nazwą Argonauci. MIiR z kolei 
ogłosi konkurs na programy mobilności dla pracowników jst, 
organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. 
Programy przyczynią się do wprowadzenia najlepszych praktyk 
w obszarze organizacji i zarządzania sprawami publicznymi 
w polskich instytucjach. Uruchomienie tych działań jest 
planowane na II kwartał br.

Współpraca ponadnarodowa
Współpraca ponadnarodowa to trudne, ale perspektywiczne 
zadanie. To na styku różnych kultur organizacyjnych, 
charakterów i kompetencji tworzą się najlepsze pomysły. 
Programy współpracy ponadnarodowej w PO WER 
zachęcają do wymiany doświadczeń i wykorzystywania 
rozwiązań nieznanych dotąd w Polsce. To także namysł nad 
uniwersalnymi rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie 
w całej Unii Europejskiej. Rolę Instytucji Pośredniczącej dla 
programów współpracy ponadnarodowej pełni Centrum 
Projektów Europejskich.

Common Framework
Projekty, które angażują partnerów z wielu krajów, 
zostaną ogłoszone jako Common Framework, czyli konkurs 
skoordynowany na poziomie europejskim. 
Dla całej Unii Europejskiej zostaną określone jednolite 
zasady i obszary działania. Uprości to dobór partnerów 
i realizację wspólnych zadań.

Partnerstwa zagraniczne
Na poziomie krajowym Centrum Projektów Europejskich 
przeprowadzi konkursy na wdrożenie nowych rozwiązań, 
przede wszystkim z zakresu aktywizacji zawodowej, 
kształcenia przez całe życie oraz tworzenia i realizacji polityk 
publicznych. Oczywiście we współpracy z partnerami 
zagranicznymi. Planowany termin uruchomienia konkursu to 
II kwartał br.


