
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM.

KIERUNKI WSPARCIA PROJEKTÓW SENIORALNYCH 



PRZESŁANKI WPŁYWAJĄCE NA PLANOWANĄ 
INTERWENCJĘ

• Rekomendacja CM/Rec(2014) 2 KomitetuMinistrów Rady Europy dla państw członkowskich.

• Wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne wynikający z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

• Deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych i asystenckich oraz dążenie do zwiększenia ich dostępności.

• Wspieranie rozwoju społecznych form samopomocy.

• Wnioski ze Sprawozdania krajowego – Polska 2019 oraz Sprawozdania krajowego – Polska 2020.



215 961 415 
mln euro EFS

645 506 882 
mln  EFRR

861 468 297 
mln euro 

Alokacja dla Lubuskiego 
(na podstawie zapisów projektu Umowy Partnerstwa)



RAMY PRAWNE 
I PODSTAWOWE DOKUMENTY

• Rozporządzenia dotyczące zasad interwencji Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

• Wspólne ramy finansowe na lata 2021-2027

• Europejski semestr 2019: Sprawozdanie krajowe – Polska 2019 oraz Sprawozdanie krajowe
– Polska 2020

• Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz Zalecenie Rady
w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r.

• Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

• Linia demarkacyjna na lata 2021-2027

• Strategie krajowe w tym planowane strategie deinstytucjonalizacji usług społecznych i
zdrowotnych oraz strategie regionalne

• Inne regionalne opracowania, ewaluacje, raporty



CELE POLITYKI UE 
W PROGRAMIE REGIONALNYM

Cel Polityki 1 – Bardziej 
konkurencyjna i inteligentna Europa 

dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji 

gospodarczej oraz regionalnej 
łączności cyfrowej

Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla 
środowiska, niskoemisyjna i 

przechodząca w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej oraz odporna Europa 

dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji 

energetycznej, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, łagodzenia zmian 

klimatu i przystosowania się do nich, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem, oraz zrównoważonej 
mobilności miejskiej

Cel Polityki 3 – Lepiej 
połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności

Cel Polityki 4 – Europa o 
silniejszym wymiarze 
społecznym, bardziej 
sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca 
Europejski filar praw 

socjalnych 

Cel Polityki 5 – Europa 
bliższa obywatelom dzięki 

wspieraniu 
zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju 
wszystkich rodzajów 
terytoriów i inicjatyw 

lokalnych



CEL POLITYKI 4 
EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM, BARDZIEJ 

SPRZYJAJĄCA WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU I WDRAŻAJĄCA 
EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH 

❖ Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, założeniach
Linii demarkacyjnej i projektu Umowy Partnerstwa oraz
zdiagnozowanych potrzebach i problemach wskazanych w
diagnozie województwa lubuskiego (przygotowanej na
potrzeby Strategii Rozwoju Województwa) zaplanowano
szereg interwencji w celach związanych z usługami
społecznymi i zdrowotnymi, które powiązane są z obszarem
polityki senioralnej.

❖ Wpływ na szczegółowy zakres interwencji będą miały
Wytyczne obszarowe.

❖ Kluczową role odegra w tym obszarze również Strategia
Rozwoju Usług Społecznych, która ma uwzględniać proces
deinstytucjonalizacji usług społecznych.



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA POWIĄZANE 
Z OBSZAREM POLITYKI SENIORALNEJ

❑ rozwój usług asystenckich – umożliwiających stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia

codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

❑ rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej – obejmujących m. in. pomoc w

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie

kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci:

Cel Szczegółowy (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług (EFS+)

sąsiedzkich usług opiekuńczych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

dziennych form usług 
opiekuńczych

usługi krótkookresowego 
całodobowego i krótkookresowego 
dziennego pobytu

Planowane są również działania mające na celu rozwój zintegrowanych usług wspierających osoby starsze w miejscu 

zamieszkania np. opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, gastronomicznych czy remontowych



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA POWIĄZANE 
Z OBSZAREM POLITYKI SENIORALNEJ

❑ rozwój usług w gospodarstwach opiekuńczych – łączenie działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia poprzez
wykorzystanie zasobów gospodarstwa do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym (ROPS w
Zielonej Górze wypracował model realizacji usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim).

❑ rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych – przykładowo teleopieki (usługa opiekuńcza o charakterze medycznym,
wykorzystująca nowoczesne technologie) czy systemów przywoławczych – wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

❑ upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – usługa
indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego
miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

❑ wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej czyli przejścia od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług
świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – działania mają służyć rozwojowi różnorodnych zintegrowanych usług, pozwalających
wspieranym osobom opuścić zakłady stacjonarne i żyć w społeczności lokalnej z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia, a także
zapobieganiu objęciu kolejnych osób opieką instytucjonalną (np. tworzenie dziennych domów opieki medycznej, długoterminowa medyczna
opieka domowa nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa).

❑ programy zdrowotne – dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, kierowane do różnych grup.

Cel Szczegółowy (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług (EFS+)



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA POWIĄZANE 
Z OBSZAREM POLITYKI SENIORALNEJ

❑ Inwestycje w infrastrukturę społeczną powiązane z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i
deinstytucjonalizacji usług – budowa, remont, przebudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej. Działania realizowane z
uwzględnieniem horyzontalnej zasady deinstytucjonalizacji tzn. środki europejskie mogą być przeznaczane wyłącznie na infrastrukturę
placówek świadczących usługi w społeczności lokalnej*.

❑ Inwestycje w infrastrukturę placówek opieki długoterminowej świadczących usługi w społeczności lokalnej – budowa, remont,
przebudowa, wyposażenie, w tym zakup sprzętu medycznego. Działania realizowane z uwzględnieniem horyzontalnej zasady
deinstytucjonalizacji tzn. środki europejskie mogą być przeznaczane wyłącznie na infrastrukturę placówek świadczących usługi w
społeczności lokalnej*.

* Ze względu na to, ze fundusze europejskie powinny przyczyniać się do deinstytucjonalizacji, a więc stopniowego odchodzenia od opieki instytucjonalnej możliwa jest
sytuacja, w której wprowadzony zostanie całkowity zakaz finansowania placówek całodobowej opieki (z wyjątkiem bardziej zindywidualizowanych form wsparcia w
postaci np. mieszkań wspomaganych).

Cel Szczegółowy (iii) Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w 
niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (EFRR)



CEL POLITYKI 1 
BARDZIEJ KONKURENCYJNA I INTELIGENTNA EUROPA DZIĘKI 

WSPIERANIU INNOWACYJNEJ I INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI 
GOSPODARCZEJ ORAZ REGIONALNEJ ŁĄCZNOŚCI CYFROWEJ

❖ Wyzwaniem jest: Budowa gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji oraz rozwój regionalnych
specjalizacji.

❖ Odpowiedzią będzie realizacja interwencji w ramach
CP1, która skupi się na 3 filarach: innowacyjności
(B+R+I), wsparciu rozwoju przedsiębiorstw (w tym
internacjonalizacji, promocji gospodarczej, stwarzaniu
warunków do rozwoju, w tym inkubacja, tereny
inwestycyjne, wsparcie konkurencyjności lubuskiej
przedsiębiorczości) w powiązaniu z inteligentnymi
specjalizacjami regionu (w tym promowanie postaw
innowacyjnych) oraz cyfryzacji zarówno w obszarze
usług publicznych, jak i przedsiębiorczości.



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA WPISUJĄCE SIĘ 
W DZIAŁANIA SEKTORA SREBRNEJ GOSPODARKI 

• Cel Szczegółowy (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii

• Cel Szczegółowy (iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 
w tym poprzez inwestycje produkcyjne

❑ Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z
organizacjami badawczymi (projekty kompleksowe, w tym infrastruktura B+R, prace B+R, uzyskanie i
ochrona własności intelektualnej, komponent wdrożeniowy); kompetencje jako możliwy element projektu

❑ Budowanie potencjału regionu w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz
konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi w formule: a) Wspólnych Przedsięwzięć, b)
InnoRegioLab. Udział we wspólnych przedsięwzięciach.

❑ Rozwój proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw realizowanych przez akredytowane podmioty, m. in.
ośrodki badawcze, IOB, w tym komercyjne, świadczone w systemie popytowym, w tym w formie bonów.
Podmioty świadczące usługi – akredytacja na poziomie krajowym.

❑ Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP.
❑ Wdrożenie prac B+R i innowacji przez MŚP – bez poprzedzającego etapu prac B+R (projekty kompleksowe

dotyczącego działalności B+R będą realizowane w CS (i).



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA WPISUJĄCE SIĘ 
W DZIAŁANIA SEKTORA SREBRNEJ GOSPODARKI 

• Cel Szczegółowy (ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

• Dla obywatela:
❑ Aktywizacja osób wykluczonych cyfrowo – budowanie popytu obywateli na wykorzystywanie e-usług publicznych.
❑ Platformy e-usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego.

• Dla przedsiębiorstw:
❑ Wdrożenie dostępnych technologii TIK w przedsiębiorstwach: wsparcie technologii cyfrowych możliwe do

realizacji również jako element projektów z zakresu B+R w CS (i) lub w CS (iii).

• Infrastruktura:
❑ Rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia (z uwzględnieniem standardów wypracowanych na poziomie

krajowym).
❑ Wdrażanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w podmiotach leczniczych innych niż na poziomie

krajowym.
❑ Zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia – pilotażowe

wdrożenie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej na poziomie regionalnym.
❑ Rozwój telemedycyny – projekty pilotażowe (wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu telemedycyny).
❑ Zastosowanie sztucznej inteligencji.



PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA WPISUJĄCE SIĘ 
W DZIAŁANIA SEKTORA SREBRNEJ GOSPODARKI 

• Cel Szczegółowy (iv) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

❑ Wsparcie realizacji regionalnych agend badawczych, umożliwiających finansowanie badań naukowych
- we współpracy z poziomem krajowym w ramach wspólnych przedsięwzięć.

❑ Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowa potencjału
regionalnych systemów innowacji w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – rozwój Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji.

❑ Wsparcie potencjału klastrów zalążkowych (z wyjątkiem umiędzynarodowienia i potencjału
infrastrukturalnego) oraz wzrostowych regionalnych w związku z nową usługą.

❑ Usługi klastrów w uproszczonej formie wsparcia z zachowaniem formuły popytowej, np. bonów dla
przedsiębiorstw.

❑ Budowa potencjału IOB działających w obszarze RIS, w tym ośrodków innowacji (infrastruktura, zasoby,
kompetencje). Wsparcie jako element projektu z zakresu wzmacniania potencjału regionu w zakresie B+R,
w tym budowania ekosystemu innowacji (beneficjent: samorząd woj.).




