
Wsparcie obszarów wiejskich

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013

Katowice, 12 kwietnia 2011 r.

1



Program Operacyjny Kapitał Ludzki

obejmuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Polsce, w latach 2007-2013

Wartość środków dostępnych w ramach PO KL

w województwie śląskim na działania wspierające obszary wiejskie: 

30 004 063,00 Euro
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Niekorzystne wskaźniki opisujące sytuację społeczną na obszarach wiejskich:

• niższy odsetek osób z wyższym wykształceniem

• niższy poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej

• niska aktywność organizacji pozarządowych

• mniejszy odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

• gorszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej 

• bezrobocie ukryte - wyższe niż przeciętne zatrudnienie, a także niższa stopa bezrobocia na 

obszarach wiejskich, przy bardzo niskim poziomie produktu wytworzonego w rolnictwie

• w przypadku mieszkańców obszarów wiejskich,  niezwiązanych z rolnictwem występuje 

wysoki poziom bezrobocia jawnego, z wyraźną tendencją do przechodzenia w bezrobocie 

długotrwałe lub nieaktywność zawodową

• niekorzystna struktura bezrobocia ze względu na wykształcenie



Komponent regionalny PO KL

obszary 

wsparcia

zatrudnienie

adaptacyjność

integracja 

społeczna

edukacja

rozwój zasobów ludzkich 

na obszarach wiejskich
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Wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich zostało przewidziane:

1. jako osobny obszar wsparcia – poprzez tzw. „małe granty” PO KL

2. jako jedna z preferowanych grup docelowych, tj. w szczególny sposób 

wymagających wsparcia np. w Działaniu 6.2, Poddziałaniu 8.1.2
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„Małe granty” w PO KL:

• Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 

• Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  

• Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
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„Małe granty” – specyfika:

• oddolność inicjatyw - udział grupy docelowej w formułowaniu założeń

i realizacji projektu, zgodnie z zasadą empowerment – zasadą zaangażowania grup

napotykających na problemy społeczne w proces identyfikacji potrzeb oraz

podejmowania decyzji w projekcie;

• ograniczenia:

• maksymalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN 

• wsparcie wyłącznie dla mieszkańców gmin wiejskich, 

wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców

• grupy docelowe: podmioty, społeczności i mieszkańcy gmin wiejskich, 

wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
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Działanie 6.3

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności

przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich

poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych

oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc

pracy na obszarach wiejskich.
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Działanie 6.3

• wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

• dostępna alokacja na Działanie: ok. 12,5 mln PLN

• ogłoszono 6 konkursów o dofinansowanie

• wybrano do realizacji 172 projekty

• dotychczas zakontraktowano ok. 7,9 mln PLN (pozostało ok. 4,6 mln PLN)

• obecnie trwa nabór w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 1 kwietnia br.

(nabór prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na

konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP)
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Działanie 7.3

Cel: Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach

wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej

i społecznej.
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Działanie 7.3

• wdrażane przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

• dostępna alokacja na Działanie: ok. 45 mln PLN

• ogłoszono 4 konkursy o dofinansowanie

• wybrano do realizacji 215 projektów

• dotychczas zakontraktowano ok. 9,8 mln PLN (pozostało ok. 35 mln PLN)

• kolejny konkurs zaplanowano na czerwiec 2011 r.
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Działanie 9.5

Cel: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na

rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców

obszarów wiejskich.
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Działanie 9.5

• wdrażane przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

• dostępna alokacja na Działanie: ok. 62 mln PLN

• ogłoszono 5 konkursów o dofinansowanie

• wybrano do realizacji 343 projekty

• dotychczas zakontraktowano ok. 14,8 mln PLN (pozostało ok. 47 mln PLN)

• kolejny konkurs zaplanowano na listopad 2011 r.
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Przykładowe wskaźniki realizacji PO KL w zakresie wsparcia 

dla mieszkańców obszarów wiejskich:

11 102 osób z terenów wiejskich 

zakończyło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI

2 140 osób z terenów wiejskich

uzyskało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

2 767 klientów instytucji pomocy społecznej

na obszarach wiejskich zakończyło udział w projektach 

dotyczących aktywnej integracji
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Przykładowe wskaźniki realizacji PO KL w zakresie wsparcia 

dla mieszkańców terenów wiejskich:

4986 dzieci w wieku 3-5 lat

uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich

148 szkół

(podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne) na obszarach wiejskich zrealizowało projekty rozwojowe

148 nauczycieli z obszarów wiejskich 

uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach



Regionalne Ośrodki EFS w województwie śląskim:

 Bielsko-Biała – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

 Częstochowa – ARR w Częstochowie S.A.

 Katowice – GARR S.A.

 Rybnik – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

www.roefs.pl



Przykłady projektów realizowanych na rzecz mieszkańców obszarów 

wiejskich w województwie śląskim:

• Gmina Toszek – przykłady realizacji „małych grantów”

• Gmina Pilchowice – projekty z zakresu edukacji



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

40 – 037 Katowice, 
ul. Ligonia 46 / ul. Dąbrowskiego 23

tel. 032 77 40 125

efs@slaskie.pl
www.efs.slaskie.pl

Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
tel. 032 77 40 193
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