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El Programa Operatiu FSE de les Illes Balears
(PO) per al període 2014-2020 es dirigeix
a fomentar les possibilitats d’ocupació, la
inclusió social i la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes, i la millora de la
qualificació de les persones que treballen a
la regió.

Programa operativo FSE de Baleares 2014-2020

Disposa d’uns recursos de 82 milions d’euros,
dels quals 41 són aportats per la Unió Europea
i els altres 41 pel pressupost regional de les
Illes Balears.
En la gestió del Programa participen
diferents conselleries del Govern de les
Illes Balears, sota la coordinació de la
Direcció General de Fons Europeus de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Investigació i Turisme.

Fons Social Europeu

EL PO REGIONAL ESTÀ ARTICULAT
EN ELS OBJECTIUS SEGÜENTS:
OBJECTIU TEMÀTIC 8:

Promoure la sostenibilitat i la
qualitat en l’ocupació i afavorir
la mobilitat laboral
Inclou actuacions dirigides a qualificar i inserir en el
mercat laboral joves demandants d’ocupació, aturats de
llarga durada, entre altres col·lectius prioritaris, així com
altres per fomentar una ocupació estable i de qualitat, i la
incorporació del capital humà de les illes en sectors basats en
el coneixement.

Assistència tècnica
Per dur a terme les actuacions que permeten
assolir els esmentats objectius, el PO disposa
d’una dotació d’assistència tècnica del 4 % del
total del seu pressupost per donar suport a la
gestió, el seguiment, el control i la difusió del
Programa mateix.

La taxa de cofinançament
de les actuacions és del 50%.
OBJECTIU TEMÀTIC 9:

Promoure la inclusió
social i lluitar contra la
pobresa i qualsevol forma
de discriminació
Preveu la realització d’itineraris integrats d’inserció
personalitzats dirigits a integrar socialment i laboralment
persones en risc, a més d’accions de suport a persones amb
discapacitat a fi de facilitar-los l’accés a serveis essencials.
Al costat d’això, es preveu el desenvolupament de mesures
dirigides a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.

OBJECTIU TEMÀTIC 10:

Invertir en educació, formació
i formació professional per a
l’adquisició de capacitats i un
aprenentatge permanent
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OT 8

5,362 M€
OT 9

13,194 M€

Aquest objectiu pretén, d’una banda, millorar els nivells de
qualificació de les persones a través d’accions que fomentin
les possibilitats d’ocupació i redueixin el fracàs escolar i, per
una altra, potenciar la investigació i la innovació a través
d’ajuts a la formació de personal investigador.

OT 10

20,700 M€
OT 9

32,27%

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

1,635 M€

