Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane
w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.
Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego:


kształcenie,

dokształcanie,

przeszkalanie

a

także

finansowanie

praktyk

i

szkoleń

wewnątrzzakładowych,


poradnictwo i informacja zawodowa,



wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,



zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,



tworzenie nowych miejsc pracy,



wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,



pomoc techniczna i środków specjalnych,



wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych,
azylantów,



wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach,



wspieranie pośrednictwa pracy
www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach
2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS).
EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach:
przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.
Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost
zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób
pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL służy przyspieszeniu

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej

Program składa się z 11 Priorytetów, które realizowane są zarówno na poziomie centralnym
jak i regionalnym.
Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna



Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw



Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty



Priorytet 4 Szkolnictwo wyższe i nauka



Priorytet 5 Dobre rządzenie



Priorytet 6 Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:


Priorytet 7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej



Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki



Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej.
W województwie podkarpackim wdrażaniem komponentu regionalnego POKL (Priorytety VI-IX)
zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będący Instytucją Pośredniczącą. Okres
programowania obejmuje lata 2007-2013, w czasie których wsparciem zostaną objęte następujące
obszary:
 zatrudnienia, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich.
Więcej informacji na temat realizowanych projektów można znaleźć na stronie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy: www.wup-rzeszow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

.

