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Ponad 4,4 mld euro na zatrudnienie i w??czenie spo?eczne w Polsce – tyle przeznaczy
Komisja Europejska w ramach programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój". - B?dzie
on wspiera? dzia?ania, które s? niezb?dne dla osi?gni?cia najwa?niejszych celów strategii
Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwa?ego wzrostu – podkre?la komisarz Marianne
Thyssen. Beneficjentami b?d? m.in. centralne organy administracji rz?dowej, organy
samorz?dowe, s?dy i partnerzy spo?eczni.

Komisja Europejska przyj??a program operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
okre?laj?cy, na co wydane zostan? ?rodki z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m?odych (YEI) w Polsce.
Program ma przyczyni? si? do rozwi?zania najwa?niejszych trudno?ci, z jakimi boryka si?
Polska w dziedzinach takich jak zatrudnienie, w??czenie spo?eczne, opieka zdrowotna,
edukacja i administracja publiczna. Jego ??czna warto?? to 4,689 mld euro, z czego 4,436 mld
pochodzi z bud?etu unijnego, w tym 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
m?odych.
Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw spo?ecznych, umiej?tno?ci i
mobilno?ci pracowników, powiedzia?a: - Gratuluj? Polsce, bo uda?o si? jej uwzgl?dni?
najwa?niejsze wyzwania strukturalne w dziedzinach takich jak zatrudnienie, w??czenie
spo?eczne, zdrowie, edukacja i administracja publiczna. Program operacyjny b?dzie wspiera?
dzia?ania, które s? niezb?dne dla osi?gni?cia najwa?niejszych celów strategii Europa 2020 na
rzecz inteligentnego i trwa?ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj?cego w??czeniu
spo?ecznemu, w tym tworzenia warto?ciowych miejsc pracy. Dzi?ki funduszom mo?liwe b?d?
zw?aszcza inwestycje w integracj? m?odych ludzi na rynku pracy, szkolnictwo zawodowe i
szkolenia oraz udzia? kobiet w rynku pracy.
Program operacyjny b?dzie wspiera? dzia?ania zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020
na rzecz inteligentnego i trwa?ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj?cego
w??czeniu spo?ecznemu. W jego ramach b?d? tak?e bezpo?rednio wspierane
dzia?ania b?d?ce odpowiedzi? na wyzwania okre?lone w Zaleceniach gospodarczych KE dla
poszczególnych krajów.
Inwestycje w ramach programu b?d? dotyczy?y przede wszystkim:
wspierania trwa?ych i warto?ciowych miejsc pracy oraz mobilno?ci pracowników;
wspierania w??czenia spo?ecznego oraz walki z ubóstwem;
edukacji, rozwoju umiej?tno?ci oraz inicjatyw dotycz?cych uczenia si? przez ca?e; a tak?e
poprawy potencja?u instytucjonalnego oraz wydajno?ci administracji publicznej.
G?ównymi beneficjentami planowanych dzia?a? b?d? centralne organy administracji rz?dowej,
organy samorz?dowe i gminy, s?dy i instytucje wymiaru sprawiedliwo?ci, partnerzy spo?eczni
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oraz odpowiednie organizacje spo?ecze?stwa obywatelskiego.
Kontekst
23 maja Komisja Europejska zawar?a „umow? partnerstwa” z Polsk?. Uzgodniono
w niej strategi?, która pozwoli w najbardziej optymalny sposób wykorzysta? ?rodki z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczone dla regionów i
miast Polski na lata 2014-2020 (IP/14/596). Przyj?ty w?a?nie program operacyjny okre?la, jakie
konkretne priorytety inwestycyjne
i konkretne dzia?ania mog? by? cz??ci? realizacji
umowy partnerstwa. Umo?liwi on wybór, realizacj?, monitorowanie i ocen? poszczególnych
projektów pod k?tem zgodno?ci z priorytetami i celami ustalonymi z Komisj?.
Europejski Fundusz Spo?eczny (EFS) odgrywa zasadnicz? rol? we wspieraniu inwestycji w
kapita? ludzki w poszczególnych pa?stwach cz?onkowskich, a co za tym idzie, we wzmacnianiu
konkurencyjno?ci europejskiej gospodarki wychodz?cej w?a?nie z kryzysu. Ka?dego roku EFS
pomaga ponad 15 milionom ludzi, umo?liwiaj?c im zdobycie nowych umiej?tno?ci, u?atwiaj?c
wchodzenie na rynek pracy, zwalczaj?c wykluczenie spo?eczne i ubóstwo oraz podnosz?c
wydajno?? administracji publicznej.
W latach 2014-2020, po raz pierwszy w historii unijnej polityki spójno?ci, b?dzie
obowi?zywa? minimalny udzia? EFS w ??cznym finansowaniu w ramach polityki
spójno?ci, wynosz?cy 23,1 proc. (na poziomie UE) — zob. MEMO/14/84.
Dalsze informacje
Dzia?ania podejmowane przez UE w celu walki z bezrobociem m?odych –
zob. MEMO/14/466
Marianne Thyssen na twitterze
Zarejestruj si? aby otrzymywa? bezp?atny biuletyn Komisji Europejskiej nt. zatrudnienia,
spraw spo?ecznych i w??czenia spo?ecznego
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