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Gdzie szukać funduszy na aktywizację zawodową kobiet?  

Zestawienie informacji o konkursach na aktywizację zawodową kobiet do 2020 roku w podziale na województwa – 

specjalnie dla mamopracuj.pl!  

Autorka: Agnieszka Pierzak - www.agnieszkapierzak.pl - Usługi Szkoleniowo-Doradcze, Tel. 696 095 025 

 

Województwo Strona www Nazwa działania/poddziałania ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

Dolnośląskie www.rpo.dwup.pl  Działanie 8.2 
Wsparcie osób poszukujących pracy 
 
Działanie 8.3 
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

Maj 2016 r.  
 
 
 
Sierpień 2016 r. 

Kujawsko-pomorskie www.mojregion.eu Poddziałanie 8.2.1 
Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających 
bez zatrudnienia 
 
Działanie 8.3 
Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 

Jeszcze nie ogłoszony 
 
 
 
Jeszcze nie ogłoszony 

Lubelskie www.rpo.lubelskie.pl DZIAŁANIA 9.1  
Aktywizacja zawodowa 
 
DZIAŁANIA 9.3  
Rozwój przedsiębiorczości 
 

Kwiecień 2016 r. (I runda 
wniosków) 
 
 
Jeszcze nie ogłoszony 

Lubuskie www.rpo.lubuskie.pl 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy 
 
6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia  

Jeszcze nie ogłoszony 
 
 
Maj 2016 r.  

Łódzkie www.rpo.lodzkie.pl  Działanie VIII.2 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia  
 
Działanie VIII.3  
Wsparcie przedsiębiorczości  

Jeszcze nie ogłoszony 
 
 
 
Maj 2016 r.  

http://www.agnieszkapierzak.pl/
http://www.rpo.dwup.pl/
http://www.mojregion.eu/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.rpo.lubuskie.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/
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Małopolskie www.rpo.malopolska.pl Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa 

 
Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej 
 

Czerwiec 2016 r.  
 
Czerwiec  2016 r.  

Mazowieckie www.funduszedlamazowsza
.eu 

8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo 
 
 

Lipiec-wrzesień 2016 r. 

Opolskie www.rpo.opolskie.pl Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
 
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

Jeszcze nie ogłoszony 
 
Jeszcze nie ogłoszony 
 

Podkarpackie www.rpo.podkarpackie.pl Działanie 7.1  
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  
 
Działanie 7.3  
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
 

Lipiec 2016 r.  
 
 
Sierpień 2016 r.  

Podlaskie www.rpo.wrotapodlasia.pl Działanie 2.1   
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 
poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz 
wspieranie mobilności zasobów pracy 
 
Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 
 

Kwiecień 2016 r.  
 
 
 
 
Maj 2016 r.  

Pomorskie www.rpo.pomorskie.eu Działanie  
5.2.Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
 
Działanie  
5.7.Nowe mikroprzedsiębiorstwa 
 

Sierpień 2016 r.  
 
 
Wrzesień 2016 r.  

Śląskie www.rpo.slaskie.pl Działanie 7.1  
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
 
Działanie 7.3  
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Marzec, kwiecień 2016 r.  
 
 
Kwiecień, maj 2016 r.  

Świętokrzyskie www.rpo-swietokrzyskie.pl Działanie nr 10.2  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia 
 
Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 

Marzec 2016 r.  
 
 
Można zgłaszać się do 
projektów, lista firm 

http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.rpo.opolskie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.rpo.pomorskie.eu/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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udzielających dotacji 
dostępna na stronie WUP 
Kielce: 
http://rpows.wup.kielce.pl/ 
 

Warmińsko-mazurskie www.rpo.warmia.mazury.pl Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 
 
Działanie 10.3 Rozwój samo zatrudnienia 
 

II kwartał 2016-03-01 
 
II kwartał 2016 

Wielkopolskie www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
 
Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 
 

Kwiecień 2016 r. 
 
Kwiecień 2016 r.  

Zachodniopomorskie www.rpo.wzp.pl 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia o raz tworzenia nowych miejsc 
pracy, poprzez środki  finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe. 
 
6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na  
rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych . 

Jeszcze nie ogłoszony 
 
 
 
 
Lipiec 2016 r.   

 

Stan na 10 marca 2016 r.  

Więcej informacji ma mamopracuj.pl - #funduszedlakobiet 

 

 

http://rpows.wup.kielce.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/

