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Doświadczenia WUP w obszarze realizacji EFS

2004-2006

• SPO RZL

• ZPORR

2007-2013
• PO KL

2014-2020

• RPO WiM

• PO WER



Efekty realizacji projektów RPO WiM oraz PO WER 
w perspektywie 2014-2020

550 PROJEKTÓW

100 TYS. OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM

11,5 TYS. ZAŁOŻONYCH FIRM

1,2 TYS. NOWYCH MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO 3 LAT 

18,6 TYS. MIEJSC PRACY WSPARTYCH W WALCE Z COVID-19

1,081 MLD ZŁ NA WSPARCIE RYNKU PRACY



• Instytucja Pośrednicząca 
odpowiedzialna za obszar rynku pracyWUP

Priorytet 7 „RYNEK PRACY” w Działaniach (zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa): 

• 7.1 i 7.2 -> aktywizacja zawodowa

• 7.3 -> modernizacja instytucji rynku pracy

• 7.7 -> outplacement

• 7.8 -> integracja zawodowa obywateli państw trzecich

Nowa perspektywa finansowa 
FEWiM 2021-2027



Działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP”

Projekty niekonkurencyjne PUP 

Skierowane do: 

▪ osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

➢ Wykorzystujące usługi rynku pracy i aktywne 
instrumenty przewidziane w ustawodawstwie 
krajowym.

➢ Przykładowe typy przedsięwzięć: poradnictwo 
zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, 
dotacje na założenie firmy, prace interwencyjne, bony.



Projekty konkurencyjne 

Skierowane do:

▪ kobiet powracających na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich oraz 
wychowawczych,

▪ osób zatrudnionych na umowach cywilno-
prawnych, umowach krótkoterminowych oraz osób 
o niskim wynagrodzeniu.

➢ Kompleksowa aktywizacja zawodowa.

➢ Przykładowe typy przedsięwzięć: poradnictwo 
zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, 
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących”



Działanie 7.3 „Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy”

Skierowane do:

▪ pracowników instytucji rynku pracy.

➢ Programy nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji 
i kompetencji pracowników instytucji rynku pracy, 
wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.

➢ Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób o specjalnych potrzebach 
w zatrudnialności.   



Działanie 7.7 „Outplacement”

Skierowane do:

▪ osób zwolnionych/ zagrożonych zwolnieniem z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. 

➢ Szybka reakcja na potrzeby uczestników (tryb gotowości do 
świadczenia wsparcia).

➢ Przykładowe typy przedsięwzięć: doradztwo zawodowe 
połączone z przygotowaniem IPD, szkolenia, staże, 
pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, dodatek 
relokacyjny, subsydiowanie zatrudnienia.



Działanie 7.8 „Integracja obywateli państw trzecich na rynku pracy”

Skierowane do:

▪ obywateli państw trzecich, tj. osób spoza państw 
członkowskich UE przebywających w Polsce legalnie.

➢ Dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb 
i predyspozycji oraz do rzeczywistego zapotrzebowania 
regionalnego rynku pracy na określone kwalifikacje 
i umiejętności. 

➢ Przykładowe typy przedsięwzięć: IPD, szkolenia, kursy 
językowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, 
staże, wsparcie adaptacyjne i formalno-prawne.



Plan finansowy WUP na lata 2021-2027

Typy projektów Wkład UE

EFS+
(FEWiM)

Priorytet 7

Działanie 7.1 projekty niekonkurencyjne PUP 101 540 820 €

Działanie 7.2 aktywizacja zawodowa kobiet oraz osób 
zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, umowach 
krótkoterminowych oraz osób o niskim wynagrodzeniu

10 000 000 €

Działanie 7.3 podnoszenie kwalifikacji pracowników 
instytucji rynku pracy 

1 000 000 €

Działanie 7.7  outplacement 5 000 000 €

Działanie 7.8 integracja zawodowa obywateli państw 
trzecich

8 409 756 €

RAZEM 125 950 576 €



Nabory w 2023 roku

Działanie Planowany termin ogłoszenia Alokacja

7.1 projekty PUP kwiecień 90,3 mln zł

7.7 outplacement wrzesień 9,1 mln zł



Dziękuję za uwagę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn

Telefon: 89 522 79 00
Adres e-mail: olwu@up.gov.pl

Strony internetowe:
wupolsztyn.praca.gov.pl

rpo-wupolsztyn.praca.gov.pl
power-wupolsztyn.praca.gov.pl

@WUPOlsztyn

mailto:olwu@up.gov.pl
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