
dla Rozwoju 
Społecznego 
2021-2027.

Fundusze
Europejskie



¬  wsparcie dla osób  
na zmieniającym się rynku pracy, 

¬  rozwój edukacji, 

¬  wzmocnienie systemu ochrony zdrowia,

¬  pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi,

¬  wsparcie dla osób  
ze szczególnymi potrzebami, 

¬  zwiększenie wykorzystania 
innowacji społecznych,

19 mld zł
na program Fundusze 
Europejskie dla 
Rozwoju Społecznego*.



Najważniejsze cele.

¬  wzmocnienie systemu ochrony 
zdrowia i szkolnictwa wyższego,

¬  poprawa sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami 
na rynku pracy,

¬  poprawa dostępności  
do usług publicznych,

¬  zwiększenie dostępu do opieki 
nad najmłodszymi dziećmi,

¬  rozwój dialogu społecznego 
i obywatelskiego, 

¬  wsparcie samozatrudnienia poprzez 
udzielanie preferencyjnych pożyczek  
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej,

Budżet całego programu: 22 mld zł 
Wkład Unii Europejskiej: 19 mld zł
*Przeliczenie kwoty z EUR na PLN wg kursu 4,5855

O programie.

Program Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) 
to odpowiedź na wyzwania rynku pracy, 
edukacji czy ochrony zdrowia. Będzie on 
działał na rzecz zwiększenia dostępności  
dla osób ze szczególnymi potrzebami 
i rozwoju integracji społecznej.



Przykładowe działania.
Wspieranie rozwoju społecznego:

¬  poprawa dostępu do zatrudnienia, 
wspieranie równego dostępu  
do edukacji, równy dostęp do 
kształcenia się dla kobiet i mężczyzn.

Rozwój opieki nad najmłodszymi:

¬  zapewnienie lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, dostęp 
do opieki nad dziećmi do lat trzech.

Zapewnianie równych szans dla 
osób z niepełnosprawnościami:

¬  aktywizowanie osób 
z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym i zawodowym oraz 
wsparcie dla ich rodzin.

Zdrowie i długoterminowa 
opieka zdrowotna:

¬  wspieranie zdrowego starzenia się  
oraz dobrze przystosowanego środowiska 
pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery.

Szkolnictwo wyższe i nauka:

¬  poprawa jakości kształcenia i pomoc 
w rozwoju umiejętności, sprzyjanie 
kształceniu się osób dorosłych, 
zapewnienie dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Rozwój innowacji społecznych 
i upowszechnianie przetestowanych 
rozwiązań.



Gdzie szukać informacji?
Wejdź na stronę www.fers.gov.pl lub 
www.rozwojspoleczny.gov.pl. 

Możesz też odwiedzić Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Twojej okolicy: 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty.

Dla kogo?
Program jest skierowany m.in. do:

¬  osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin,

¬ rodziców dzieci w wieku żłobkowym,

¬ przedsiębiorców i pracodawców,

¬  nauczycieli i organów 
prowadzących szkoły,

¬  kadr i podmiotów systemu 
ochrony zdrowia, 

¬ jednostek samorządu terytorialnego,

¬ partnerów społecznych,

¬ organizacji pozarządowych.



Publikacja współfinansowana z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa


