
 

  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie 

oferuje Europejski Fundusz Społeczny.  Na początek zapraszamy  

do zapoznania się z informacją dotyczącą wsparcia placówek 

wychowania przedszkolnego. Unia Europejska od wielu lat promuje 

objęcie edukacją przedszkolną jak największej liczby dzieci. Z jednej 

strony powodem takiej polityki jest chęć wyrównania szans kobiet  

i mężczyzn na rynku pracy, a z drugiej zapewnienie jak największej liczbie 

dzieci wczesnej edukacji, co sprzyja wyrównywaniu ich szans zarówno 

edukacyjnych jak i życiowych. Te cele realizowane są poprzez Działanie 

8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.  

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją o wsparciu, jakie 

dają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój 

zachodniopomorskich kadr. Oczywistym jest, że przedsiębiorcy mają 

ogromny wkład w rozwój regionalnej gospodarki. To oni kreują miejsca 

pracy i inicjują rozwój i zmiany społeczne. Dlatego są jednymi  

z najważniejszych beneficjentów funduszy unijnych.  

 

W materiale tym prezentujemy również nowe Działanie, które dotąd nie 

było finansowane z EFS. Zakup mammobusu, cytobusu, kolonoskopu, 

organizacja transportu osobom, które chciałyby skorzystać z badań 

profilaktycznych, zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym, które  

na co dzień pozostają pod opieką osoby poddanej badaniom, czy 

realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych zachęcających  

do badań – to wszystko możliwe jest w ramach Działania 6.8 Wdrożenie 

kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty  

do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz 

zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

1 Wstęp 

2 Przybędzie miejsc  

w przedszkolach! 

3 Chcesz rozwinąć swoje 

przedsiębiorstwo? Powinieneś 

wiedzieć, czym jest BUR. 

4 Pieniądze z Unii  

na profilaktykę! 
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Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  

w wieku 3 - 4 lata oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami - to jedne z najpilniejszych potrzeb edukacji 

przedszkolnej. 

 

Właśnie na te cele Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeznaczył już 

blisko 21 mln zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.1 

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Dzięki wsparciu Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) utworzono miejsca dla 400 przedszkolaków 

(do końca Programu liczba ta ma osiągnąć 711 miejsc), a wśród nich  

są również te na wagę złota, bo przeznaczone dla dzieci  

z niepełnosprawnościami. EFS daje również maluchom możliwość 

skorzystania z zajęć dodatkowych – blisko 800 dzieci skorzystało już z tej 

oferty.  

 

Dzięki konkursom rozstrzygniętym w 2016 r. 26 projektów otrzymało środki 

na powyższe cele. Jeszcze większe efekty przyniesie zakończony przed 

kilkoma miesiącami kolejny konkurs w ramach Działania 8.1. Tym razem 

do dofinansowania wybrano aż 38 kolejnych projektów! 6 z nich 

podpisało już umowy, m.in. przyzakładowe przedszkole 

„Kronoprzedszkole” w Szczecinku, w którym utworzono 60 miejsc dla 

dzieci pracowników firmy Kronospan, w tym 6 dzieci  

z niepełnosprawnościami. Kolejne 32 umowy, które niebawem 

podpiszemy wesprą przedszkolaki ze Szczecina, Koszalina, ale – co ważne 

– również w mniejszych gminach jak np. Biesiekierz, Mieszkowice, Chojna, 

Kołobrzeg, Ińsko, Węgorzyno, Drawsko Pomorskie, Bobolice czy Police. 

 
Kronoprzedszkole w Szczecinku 

Dzięki wsparciu 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) 

utworzono miejsca dla 400 

przedszkolaków 

 (do końca Programu 

liczba ta ma osiągnąć 711 

miejsc), a wśród nich 

 są również te na wagę 

złota, bo przeznaczone 

dla dzieci  

z niepełnosprawnościami.  

Przybędzie miejsc w przedszkolach! 
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Chcesz rozwijać swoje przedsiębiorstwo? 

Powinieneś wiedzieć, czym jest BUR. 

 Dawno minęły czasy, gdy raz zdobyte wykształcenie wystarczało na całe życie 

zawodowe. Świat pędzi do przodu i aby za nim nadążyć, trzeba stale poszerzać 

swoje kwalifikacje. Pracownik, który decyduje się na udział w szkoleniu 

lub studiach podyplomowych, może mieć pewność, że wyróżni go to w oczach 

pracodawcy. Dla przedsiębiorcy taki pracownik jest bardzo cenny, bo przecież 

wyszkolona kadra pracownicza to większe możliwości i lepsze osiągnięcia firmy. 

Jest to więc niewątpliwie korzystne dla obu stron. Również dlatego, że wiele 

kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych dofinansowywanych jest  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Na takie 

wsparcie przeznaczono 68,5 mln zł. 

 

Czym jest więc BUR? 

To skrót pochodzący od Bazy Usług Rozwojowych.  Jest to bezpłatna platforma 

dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Na tej stronie znajdują się 

szkolenia, kursy czy studia podyplomowe. To tutaj za pomocą kilku kliknięć 

można zapisać swoich pracowników (lub siebie) na dodatkowe szkolenia z wielu 

dziedzin – w zależności od potrzeb oraz obszaru działalności przedsiębiorstwa. 

Aby dodatkowo procedurę tę ułatwić, w każdym regionie wybrano tzw. 

Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, którzy 

na każdym etapie, od rekrutacji, po wybór usługi pomagają przedsiębiorcom. 

W województwie zachodniopomorskim są to: Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. To z nimi 

przedsiębiorcy podpisują umowę a następnie zakładają profil w BUR. Na każdym 

etapie pomóc może mobilny doradca, który przyjedzie do przedsiębiorcy  

w dogodnym dla niego terminie i godzinie.  

 

 

 

W ramach BUR-u przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 

nawet do 80% wartości danej usługi. Lista opublikowanych usług to blisko  

2 tysiące! Jakie są to kursy? Profesjonalna obsługa klienta, efektywna rekrutacja 

pracowników, pracownik ds. kadrowych i płacowych, elektryk, glazurnik, 

kucharz, kurs podatkowy czy prawo jazdy oraz wiele innych. Ze wsparcia 

skorzystało już w województwie zachodniopomorskim 163 firmy, które otrzymały 

blisko 1,5 mln zł!  

 

W ramach BUR-u 

przedsiębiorcy mogą 

uzyskać 

dofinansowanie  

w wysokości nawet  

do 80% wartości danej 

usługi. 

Pracownik, który 

decyduje się na udział 

w szkoleniu lub studiach 

podyplomowych, może 

mieć pewność, 

że wyróżni 

go to w oczach 

pracodawcy – zarówno 

obecnego, jak 

i przyszłego. 

Jakie są to kursy? 

Profesjonalna obsługa 

klienta, efektywna 

rekrutacja 

pracowników, 

pracownik  

ds. kadrowych 

 i płacowych, elektryk, 

glazurnik, kucharz, kurs 

podatkowy czy prawo 

jazdy oraz wiele innych. 
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Pieniądze z Unii na profilaktykę! 
 

W służbie zdrowia finansowe wsparcie Unii to nie tylko dofinansowanie 

wielkich remontów i modernizacji w szpitalach oraz ośrodkach 

zdrowia. To nie tylko zakup sprzętu dla nowych bloków operacyjnych 

i wyposażenie gabinetów lekarskich. To także badania profilaktyczne 

– finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – dzięki którym 

skuteczniejsza jest walka z największymi chorobami cywilizacyjnymi XXI 

wieku. 

Cel jest jasny: zwiększenie udziału mieszkańców naszego regionu  

w badaniach profilaktycznych, a w przypadku stwierdzenia zmian 

chorobowych – ich wczesne wykrycie i skuteczne leczenie. Dzięki 

wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 30 tysięcy 

mieszkańców Zachodniopomorskiego będzie mogło liczyć  

na profilaktykę i pomoc, która ma ich uchronić przed chorobami 

nowotworowymi. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs  

w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów 

zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek 

pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie 

aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania 

profilaktyczn – wyłonione projekty realizowane będą dzięki środkom EFS  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

A o co chodzi w praktyce? Projekty te to m.in. zakup mammobusu, 

cytobusu, kolonoskopu, organizacja transportu osobom, które chciałyby 

skorzystać z badań profilaktycznych, zapewnienie opieki osobom 

niesamodzielnym, które na co dzień pozostają pod opieką osoby 

poddanej badaniom czy realizacja kampanii informacyjno-

edukacyjnych zachęcających do badań. O wsparcie mogą 

występować jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki, 

podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe, których działalność 

statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Co istotne - świadczenia 

zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty lecznicze,  

a jeśli realizatorem projektu nie będzie placówka Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, to – aby zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług 

i wzmocnić potencjał Beneficjenta – musi zostać zawiązane z taką 

placówką partnerstwo. Nabór projektów prowadzony jest  

od 30 października do 30 listopada br. 

 
Przyszli projektodawcy mogą liczyć na dofinansowanie nawet 95% kosztów 

kwalifikowalnych projektu, a do podziału są ponad 23 mln zł. 

Cel jest jasny: zwiększenie 

udziału mieszkańców 
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Biuro Informacji i Promocji EFS W Szczecinie 

Ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 

e-mail:  efs@wup.pl;  

tel. 91 42 56 163/164 

 

mailto:efs@wup.pl

