Plan działania na rok 2010
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Województwo

podkarpackie

Instytucja
Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Adres siedziby

ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Telefon

0-17 850 92 00

Faks

E-mail

wup@wup-rzeszow.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób) w
Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia / numer
Działania lub
Poddziałania

Anna Baran
Tel. 0-17 850 92 29
e-mail: abaran@wup-rzeszow.pl

Nie dotyczy

Adres siedziby
Telefon

-----

Faks

E-mail

---

---

Dane kontaktowe
osoby (osób) w
Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia / numer
Działania lub
Poddziałania
Adres siedziby
Telefon

0-17 852 44 57

Daniel Rzucidło
Tel. 0-17 850 92 46
e-mail: drzucidlo@wup-rzeszow.pl

Nie dotyczy

-----

---

E-mail

---
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---

KARTA DZIAŁANIA 6.1

Poddziałanie 6.1.3
Projekty, któr ych realiz acja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze
środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia:
szkoleniami,
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

stażami,
przygotowaniem zawodowym dorosłych,
pracami interwencyjnymi,
wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy,
przyznaniem jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym
pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności
gospodarczej.
21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK

X

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

01.2008-12.2013

w latach
2007-2009

twarde
w latach
2007-2009
miękkie

202 472
843,00
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

w roku
2010

w roku
2010

84 000
000,00
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

ogółem w
projekcie

na koniec
realizacji
projektu

286 472 843,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kryteria dostępu
Grupę docelową w ramach projektu, w co najmniej 50 % ustanowią osoby
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w
szczególności osoby poniżej 25 roku życia; osoby niepełnosprawne; osoby
długotrwale bezrobotne; osoby powyżej 45 roku życia oraz osoby bez kwalifikacji
zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.
Skierowanie wsparcia do powyższych grup
docelowych wynika z faktu, iż grupy te
Stosuje się
zostały zidentyfikowane jako szczególnie
do
defaworyzowane na rynku pracy. Wobec
Uzasadnienie:
typu/typów
tego skierowanie projektów do
operacji
przedstawicieli powyższych grup pozwoli
(nr)
ukierunkować wsparcie tam gdzie jest ono
najbardziej pożądane.
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania, w tym
a) liczba osób w wieku 15-24 lata
b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary
wiejskie
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób z terenów wiejskich
d) liczba osób w wieku 50-64 lata
e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem
Działania

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010
13 500
3 402
1 420
6560
953
385
3 006
1 695
4 057

Działanie 6.1
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych
z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym
a) liczba osób w wieku 15-24 lata
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób z terenów wiejskich
c) liczba osób w wieku 50-64 lata
Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą
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28

975
270
435
75
30
237
90

KARTA DZIAŁANIA 6.2
C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Działania, w tym

2100

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

530

b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących
obszary wiejskie
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym

Działanie 6.2

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010

220
864

- liczba osób długotrwale bezrobotnych

150

- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób z terenów wiejskich
d) liczba osób w wieku 50-64 lata
e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym
Planem Działania
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym:
a) liczba osób w wieku 15-24 lata
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym
- liczba osób długotwale bezrobotnych
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób z terenów wiejskich
- liczba osób w wieku 50-64 lata
Inne wskaźniki określone przez Instytucję
Pośredniczącą

60
470
267

4

639
460
116
162
33
13
103
58

KARTA DZIAŁANIA 6.3

LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1.

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV
kw.

projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów
wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)

Kryteria dostępu
Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób)
stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa podkarpackiego.
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych
projektów wyłącznie do mieszkańców
województwa podkarpackiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem przewidzianego
wsparcia (podział środków jest dokonywany
Stosuje się
zgodnie z algorytmem pomiędzy poszczególne
do
Uzasadnienie:
województwa).
1
typu/typów
operacji (nr)
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie odpowiednich zapisów
w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w Dokumentacji
Konkursowej
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie
województwa podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego
projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i
finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym
personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany
we wniosku).
Zlokalizowanie biura projektu na terenie
województwa podkarpackiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika
z konieczności stałego reagowania
beneficjentów na dynamicznie zmieniającą się
sytuację na rynku pracy, a także zapewnienia
odpowiedniej bliskości zespołu projektowego
do problemów napotykanych przez uczestników
projektu i ścisłą współpracę zespołu
projektowego z Instytucją Pośredniczącą i
partnerami lokalnymi umożliwiając realizację
zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie
Stosuje się
ośrodka administrującego projektem na terenie
do
Uzasadnienie:
1
województwa ułatwi zarządzanie projektem
typu/typów
(przede wszystkim jego zakresem, ryzykiem
operacji (nr)
i komunikacją), a tym samym zwiększy
skuteczność działań realizowanych na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Jest to
tym bardziej pożądane, iż 59% firm
(beneficjentów ostatecznych) uczestniczących
we wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL
wskazało że bliskość firm szkoleniowych jest
1
ważna dla skutecznej realizacji projektu .
1.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie
1

Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 20042006”
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wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej
3. Beneficjent prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją
projektu
Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od
projektów realizowanych w ramach Działania, iż
udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś
sposób z potrzeby społeczności lokalnej np.
służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego
przez tę społeczność lub służyć pobudzeniu
aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności
społeczności lokalnej do diagnozowania i
Stosuje się
rozwiązywania problemów w zakresie objętym
do
Uzasadnienie:
1
Działaniem. W/w kryterium urzeczywistnia
typu/typów
charakter inicjatywy lokalnej i daje gwarancję
operacji (nr)
zaangażowania podmiotów działających na
poziomie lokalnym w realizację projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy
Z uwagi na wartość projektu (do 50 tys zł) nie
jest zasadne finansowanie przez okres dłuższy
niż 6 miesięcy. Powyższe ograniczenie wpłynie
na zwiększenie intensywności działań
Stosuje się
podejmowanych w toku realizacji projektu.
do
Uzasadnienie:
typu/typów
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
operacji (nr)
będzie na podstawie zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej
Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów
kierowanych do osób) stanowią w 100 % osoby
posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabych
strukturalnie tj.: takie powiaty jak: bieszczadzki, leski,
WAGA
strzyżowski, przemyski, brzozowski, niżański,
lubaczowski i kolbuszowski (zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 6 w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Wymienione powiaty charakteryzują się
stosunkowo wysoką stopą bezrobocia
rejestrowanego na terenie województwa
podkarpackiego (przykładowo na koniec 2008
roku w powiecie bieszczadzkim zanotowano
bezrobocie na poziomie 21, 4%, gdzie np.
w powiecie dębickim aż o połowę mniej 10,3%).
Takie zróżnicowanie regionalne wskazuje, iż
wsparcie powinno obejmować te obszary, w
których istnienie problemu jest największe.
Realizacja projektów skierowanych do
Stosuje się
mieszkańców tych powiatów pozwoli zapewnić
do
Uzasadnienie:
bardziej intensywne wsparcie skierowane na
typu/typów
obszary zagrożone szczególnym wykluczeniem
operacji (nr)
i marginalizacją na regionalnym rynku pracy.
Pozwoli to osobom bezrobotnym
zamieszkującym na terenie wymienionych
powiatów na łatwiejszy dostęp do bezpłatnego
wsparcia oferowanego w ramach projektu oraz
wpłynie na aktywizację mieszkańców tych
terenów, w większości przypadków
pozbawionych możliwości uczestnictwa w
projektach w większych ośrodkach regionu.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
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1

10

1

będzie na podstawie odpowiednich zapisów
w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w Dokumentacji
Konkursowej
2. Premiowane
będą
projekty
realizowane
przez
Projektodawcę, mającego siedzibę na terenie, z którego
pochodzi inicjatywa lokalna.
Określenie w/w kryterium ma na celu
zmotywowanie podmiotów działających na
lokalnym rynku, najbardziej zorientowanych
w sytuacji danego środowiska lokalnego do
ubiegania się o środki z EFS.
Uzasadnienie:
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej
3. Premiowane będą projekty, które zapewnią
wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych
wypracowanego na podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL
Ustalenie tego kryterium ma na celu wdrożenie
w projektach aktywizacji zawodowej poprzez
zastosowanie sprawdzonych i skutecznych
instrumentów wypracowanych w ramach PIW
EQUAL.
Uzasadnienie:
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

10

1

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.3

Nr Działania

Działanie 6.3

Nazwa wskaźnika
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw
lokalnych
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Działania, w tym
a) liczba osób w wieku 15-24 lata
b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących
obszary wiejskie
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób z terenów wiejskich
d) liczba osób w wieku 50-64 lata
e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym
Planem Działania
Inne wskaźniki określone przez Instytucję
Pośredniczącą
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Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010
20
210
53
22
86
15
6
47
27
64

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy do
projektów
innowacyjnych

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

X

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1. Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej;
2. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego
oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.
Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie
województwa podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu
(dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych
związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym
projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).
Zlokalizowanie biura projektu na terenie
województwa podkarpackiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika
z konieczności stałego reagowania beneficjentów
na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości
zespołu projektowego do problemów napotykanych
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę
zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą i
partnerami lokalnymi umożliwiając realizację zasady
rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka
administrującego projektem na terenie
województwa ułatwi zarządzanie projektem (przede
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1-2
wszystkim jego zakresem, ryzykiem i komunikacją),
Tematu (nr)
a tym samym zwiększy skuteczność działań
realizowanych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich
w regionie. Jest to tym bardziej pożądane, iż 59%
firm (beneficjentów ostatecznych) uczestniczących
we wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL
wskazało że bliskość firm szkoleniowych jest ważna
2
dla skutecznej realizacji projektu .
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
2.

Beneficjent w ramach jednego konkursu składa tylko jeden wniosek

Uzasadnienie:

Wskazanie tego kryterium spowodowane jest tym,
iż większa liczba wniosków składanych przez
jednego beneficjenta koreluje z obniżeniem ich
jakości merytorycznej i uniemożliwia ocenę
rzeczywistego
potencjału
instytucjonalnego
beneficjenta. Celem zastosowania kryterium jest
ograniczenie ilości wniosków składanych przez
jednego beneficjenta na rzecz podniesienia jakości
jednego projektu składanego w ramach konkursu.

2

Stosuje się do
Tematu (nr)

Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 20042006”
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1-2

X

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie ewidencji prowadzonej przez
IOK
3. Komponent krajowy projektu jest realizowany na obszarze województwa
podkarpackiego – rezultat projektu w postaci narzędzia/rozwiązania/modelu zostanie
wypracowany na rzecz podmiotów z terenów województwa podkarpackiego
Zastosowanie powyższego kryterium ma swoje
uzasadnienie w tym, iż wypracowane innowacyjne
rozwiązania/ instrumenty w ramach projektu
zostaną wykorzystane przez właściwe instytucje
działające w regionie na rzecz mieszkańców
Stosuje się do
Uzasadnienie:
województwa podkarpackiego.
1-2
Tematu (nr)
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja projektu w partnerstwie z instytucjami
badawczymi
Projekty realizowane w dobrze uzupełniającym się
pod
względem
merytorycznym
partnerstwie
charakteryzują się wyższą jakością. Ponadto
ustalenie w/w kryterium gwarantuje wypracowanie
kompletnego” narzędzia tj. narzędzia gotowego do
Uzasadnienie:
wykorzystania w praktyce.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
2. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym
Realizacja
projektów
w
partnerstwie
ponadnarodowym
pozwoli
na
poznanie
innowacyjnych metod z zakresu polityki rynku pracy
stosowanych w innych krajach. Ponadto przewiduje
się, iż dzięki współpracy z partnerem zagranicznym
możliwe
będzie
wypracowanie
nowych,
efektywniejszych instrumentów do wykorzystania w
realizacji działań służących wydłużeniu aktywności
Uzasadnienie:
zawodowej. Współpraca również da możliwość
wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na
poziomie ponadnarodowym i wniesie znaczącą
wartość dodaną do realizowanych projektów.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
3. Beneficjent oraz partner posiada minimum roczne
doświadczenie w realizacji projektów lub innych
przedsięwzięć w obszarze rynku pracy
Określenie w/w kryterium pozwoli w większym
stopniu
wykorzystać
potencjał
podmiotów
posiadających
doświadczenie
w
działaniach
podejmowanych w obszarze rynku pracy, co w
większym
stopniu
zapewni
trafny
dobór
instrumentów do potrzeb danych grup docelowych
Uzasadnienie:
i odpowiednią realizację projektu
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
4. Projekty obejmujące badanie i wdrażanie elastycznych form
zatrudnienia.
Uzasadnienie:
Wdrożenie projektów spełniających powyższe
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WAGA

5

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

5

Stosuje się do

1-2

kryterium przyczyni się do poprawy sytuacji na
rynku pracy oraz pozytywnie wpłynie na
konkurencyjność
firm.
Elastyczne
formy
zatrudnienia pozwalają na swobodne dostosowanie
formy zatrudnienia do zmieniających się potrzeb
rynkowych oraz szybkie i proste nawiązanie
stosunku pracy. Ponadto zwiększają efektywność
pracy, obniżają koszty firmy, oraz umożliwiają
szybkie dostosowanie struktury zatrudnienia do
zmieniającej się struktury organizacyjnej firmy,
której zmiany są wymuszone przez procesy
rynkowe.
Częścią
składową
zatrudnienia
efektywnego jest ekonomiczność form zatrudnienia,
obejmująca
minimalizację
kosztów
pracy
i maksymalizację korzyści dla pracowników i
zakładu.
Pozwalają one również w większym
stopniu na zatrudnienie osób starszych i tym
samym skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia.
Jest to szczególnie ważne w perspektywie
kilkunastu najbliższych lat, które będą cechowały
się stałym wzrostem liczby osób w wieku
poprodukcyjnym w społeczeństwie. Długoterminowa
prognoza demograficzna opracowana przez GUS w
3
2003 r. wskazuje, że w latach 2010-2030 w
województwie podkarpackim nastąpi starzenie się
ludności, znacznie wzrośnie liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym
a
spadnie
w
grupach
przedprodukcyjnej i produkcyjnej.
Oznacza to, że firmy poszukując pracowników będą
musiały sięgać po osoby w wieku 50+.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej
5. Grupę docelową (odbiorcy) w projekcie stanowią wyłącznie:
- osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25
tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie
w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną
i zwierzęcą), lub
- osoby po 45 roku życia, lub
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dzieci), lub
- osoby niepełnosprawne,
oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Preferowanie projektów skierowanych wyłącznie do
powyższych grup docelowych wynika z faktu, iż
grupy te zostały zidentyfikowane w województwie
podkarpackim jako szczególnie defaworyzowane na
rynku pracy. Wobec tego kierowanie projektów do
przedstawicieli powyższych grup pozwoli skierować
Uzasadnienie:
wsparcie tam gdzie jest ono najbardziej pożądane
z punktu widzenia potrzeb regionalnych.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się
będzie na podstawie zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym
w Dokumentacji Konkursowej

3

Prognoza ludności na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2004
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Tematu (nr)

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

6.1/6.1.1
Planowany termin ogłoszenia
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw. X
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X
1. wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in.
poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
2. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz
metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu
pracy, praca rotacyjna);
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
Stosuje się do
1. Organizowanie konferencji, seminariów,
typu/ów
1-3
warsztatów i spotkań
projektów (nr)
Stosuje się do
2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie
typu/ów
1-3
publikacji, opracowań i raportów
projektów (nr)
Stosuje się do
3. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych
typu/ów
1-3
w innym kraju,
projektów (nr)
Stosuje się do
4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże
typu/ów
1-3
i wizyty studyjne
projektów (nr)
Stosuje się do
5. Wypracowanie nowych rozwiązań
typu/ów
1-3
projektów (nr)
Komponent
ponadnarodowy
TAK
NIE
do projektu
standardowego
Kryteria dostępu
Jeden podmiot działając jako beneficjent może złożyć nie więcej niż jeden
wniosek w ramach jednego konkursu
Określenie w/w kryterium
podyktowane jest doświadczeniem
IP, które wskazuje iż większa liczba
wniosków składanych przez jednego
projektodawcę koreluje z obniżeniem
ich jakości merytorycznej i
uniemożliwia ocenę rzeczywistego
potencjału instytucjonalnego
projektodawcy. Celem zastosowania
Stosuje się do
Uzasadnienie: kryterium jest ograniczenie ilości
typu/ów
1-3
wniosków składanych przez jednego
projektów (nr)
projektodawcę na rzecz podniesienia
jakości jednego projektu składanego
w ramach konkursu.
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
zapisów
rejestru
wniosków
złożonych na dany konkurs.
2. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób)
stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa podkarpackiego.
Kierowanie wsparcia w ramach
realizowanych projektów wyłącznie do
mieszkańców województwa
Stosuje się do
Uzasadnienie: podkarpackiego jest uzasadnione
typu/ów
1-3
regionalnym charakterem
projektów (nr)
przewidzianego wsparcia (podział
środków jest dokonywany zgodnie z
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algorytmem pomiędzy poszczególne
województwa).
Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w Dokumentacji
Konkursowej
3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie
województwa podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego
projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i
finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym
personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we
wniosku).
Zlokalizowanie biura projektu na
terenie województwa
podkarpackiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia
oraz wynika z konieczności stałego
reagowania beneficjentów na
dynamicznie zmieniającą się
sytuację na rynku pracy, a także
zapewnienia odpowiedniej bliskości
zespołu projektowego do problemów
napotykanych przez uczestników
projektu i ścisłą współpracę zespołu
projektowego z Instytucją
Pośredniczącą i partnerami
lokalnymi umożliwiając realizację
zasady rozwoju lokalnego.
Umieszczenie ośrodka
administrującego projektem na
terenie województwa ułatwi
Stosuje się do
Uzasadnienie: zarządzanie projektem (przede
typu/ów
1-3
wszystkim jego zakresem, ryzykiem
projektów (nr)
i komunikacją), a tym samym
zwiększy skuteczność działań
realizowanych na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w regionie. Jest to
tym bardziej pożądane, iż 59% firm
(beneficjentów ostatecznych)
uczestniczących we wsparciu
w ramach Działania 2.3 SPO RZL
wskazało że bliskość firm
szkoleniowych jest ważna dla
4
skutecznej realizacji projektu .
Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w Dokumentacji
Konkursowej
4.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie odpowiednio dużego
stopnia skuteczności i oddziaływania
przyjmowanych do realizacji
projektów. Ponadto ustalenie tego
kryterium pozwoli na realizację
kompleksowego wsparcia i usług dla
grup docelowych, pozwalających na
uzyskanie długofalowych i trwałych

4

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 20042006”
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1-3

rezultatów.
Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
budżetu
projektu
wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu
5. Okres realizacji projektu wynosi nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36
miesięcy
Kryterium zostało ustalone ze
względu na specyfikę projektów
ponadnarodowych. Kryteria dostępu
wykluczają realizację projektów
wyłącznie w modelu opartym na
wymianie informacji i doświadczeń
a w związku z tym stopień
skomplikowania w/w projektów
będzie zdecydowanie wyższy.
Stosuje się do
Model oparty na tworzeniu
Uzasadnienie:
typu/ów
1-3
innowacyjnych rozwiązań czy też
projektów (nr)
import/eksport/adaptacja
wypracowanych metod pociąga za
sobą dłuższy okres realizacji
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
budżetu projektu wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu
6. Projekt zakłada co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju
Celem zastosowania tego kryterium
jest zapewnienie, iż realizacja
projektów ponadnarodowych
przyczyni się nie tylko do wymiany
informacji czy też doświadczeń, ale
również przyczyni się do
zastosowania konkretnego
Stosuje się do
Uzasadnienie: rozwiązania w naszym kraju
typu/ów
1-3
(regionie).
projektów (nr)
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie odpowiednich zapisów
w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
dokumentacji
konkursowej.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja projektu w partnerstwie
ponadnarodowym z państwem będącym
członkiem UE
Realizacja projektów w partnerstwie
ponadnarodowym
z
państwem
będącym członkiem UE pozwoli na
poznanie
innowacyjnych
metod
z zakresu polityki rynku pracy
stosowanych
w
krajach
UE.
Ponadto przewiduje się, iż dzięki
współpracy
z
partnerem
zagranicznym
możliwe
będzie
Uzasadnienie: wypracowanie
nowych,
efektywniejszych instrumentów np.
do wykorzystania w realizacji działań
służących wydłużeniu aktywności
zawodowej. Współpraca również da
możliwość wymiany doświadczeń i
wzajemnego
uczenia
się
na
poziomie ponadnarodowym i wniesie
znaczącą wartość dodaną do
realizowanych projektów.
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WAGA

10

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1-3

Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
zapisów
w
punkcie
wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym
w Dokumentacji
Konkursowej
2. Beneficjent oraz partner posiada minimum
roczne doświadczenie w realizacji
projektów lub innych przedsięwzięć
w obszarze rynku pracy
Określenie w/w kryterium pozwoli w
większym
stopniu
wykorzystać
potencjał podmiotów posiadających
doświadczenie
w
działaniach
podejmowanych w obszarze rynku
pracy, co w większym stopniu
zapewni trafny dobór instrumentów
do potrzeb danych grup docelowych
Uzasadnienie:
i odpowiednią realizację projektu

WAGA

10

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1-3

Weryfikacja spełnienia kryterium
odbywać się będzie na podstawie
zapisów
w
punkcie
wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym
w Dokumentacji
Konkursowej

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ
INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
W ramach Priorytetu VI PO KL w celu zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS
z działaniami finansowanymi z innych środków wspólnotowych zastosowano następujące kryterium strategiczne
w ramach przewidzianego konkursu w ramach Działania 6.3:
– premiowane będą projekty, których wsparcie będzie realizowane na obszarach zagrożonych wykluczeniem
i marginalizacją na regionalnym rynku pracy – kryterium komplementarne z założeniami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, gdzie w załączniku nr 6
przytoczonego dokumentu zostały wymienione obszary znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
społeczno ekonomicznej.
Pomimo, iż Instytucja Pośrednicząca nie założyła w 2010 roku konkursów w ramach Działania 6.1 Poddziałania
6.1.1 oraz Działania 6.2 projekty wyłonione w drodze konkursu w 2009 roku będą kontynuowane w 2010 roku.
Założenia i cele w w/w Działaniach będą komplementarne również z działaniami podejmowanymi w ramach
RPO WP na lata 2007-2013. W ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
realizowane będzie wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych
źródeł finansowania. Jako przykład komplementarności działań można przytoczyć istnienie tzw. linii
demarkacyjnej, gdzie wsparcie w ramach I Osi priorytetowej RPO WP skierowane będzie dla podmiotów
funkcjonujących na rynku pracy powyżej jednego roku. Ponadto w ramach tej osi dodatkowe preferencje będą
miały projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 6.2
PO KL. Działania realizowane w ramach Priorytetu VI mają na celu wzmocnienie konkurencyjności lokalnego
rynku pracy zwłaszcza poprzez umożliwienie sprawnego funkcjonowania na tym rynku różnych kategorii osób
bezrobotnych oraz wsparcie osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
W sferze instytucjonalnej komplementarność działań realizowanych w ramach Priorytetu VI z działaniami
finansowanymi z innych środków wspólnotowych zapewniona jest poprzez konsultacje zapisów Planów
Działania pomiędzy Instytucja Pośredniczącą a Urzędem Marszałkowskim. Koncentracja instytucji
zaangażowanych w tworzenie PD pozwala na racjonalne wykorzystanie sił i środków zarówno EFS jak i EFRR.
Ponadto Plany Działania w zakresie komplentarności weryfikowane są na poziomie regionalnym przez członków
Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2010 r

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym
31490
- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania
9613
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)
3600
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
300
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne
30%

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

79825
23985
7294

39,45%
40,08%
49,36%

329

91,19%

45%

n/d

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
91%
100%
n/d
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
3600
7294
49,36%
gospodarczej (ogółem)
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2010 r

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym
10545
- osoby z terenów wiejskich
5785
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
995
Wskaźniki rezultatu
Procent osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni
40%
od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata)

35%

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

20118
8422
2012

52,42%
68,69%
49,45%

100%

n/d

50%

n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
995
2012
49,45%
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2010 r

Nazwa wskaźnika

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Wskaźniki produktu
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w
18898
projekcie, w tym
- osoby niepełnosprawne
897
- osoby długotrwale bezrobotne
6016
- osoby z terenów wiejskich
11912
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na
2042
podjęcie działalności gospodarczej, w tym
- osoby niepełnosparwne
82
- osoby długotrwale bezrobotne
734
- osoby z terenów wiejskich
1350
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
60
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w
30%
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym
- osoby niepełnosparwne
30%
- osoby długotrwale bezrobone
35%
- osoby z terenów wiejskich
35%
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
2042
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

32431

58,27%

2274
5634
17776
3243

39,45%
106,78%
67,01%

227
563
1778
36

36,12%
130,37%
75,93%
166,67%

45%

n/d

35%
50%
50%

n/d
n/d
n/d

3243

62,97%

62,97%

n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2010 r

Nazwa wskaźnika

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie
3952
10018
39,45%
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
350
701
49,93%
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata
30%
40%
n/d
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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350

701

49,93%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Wydatki 2010 r.

2010 r.

Kontraktacja
2010 r.

Kontraktacja
narastająco (w tym
2010 r.)

1.

2.

3.

Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1
Poddziałanie 6.1.2
Poddziałanie 6.1.3
Działanie 6.2
Działanie 6.3
RAZEM PRIORYTET VI
w tym projekty innowacyjne
w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

Ogółem publiczne Budżet państwa
4.=5+6+7+8

90 000 000,00
6 000 000,00
0,00
84 000 000,00
0,00
1 500 000,00
91 500 000,00
3 000 000,00

405 990 017,07
94 084 980,89
25 432 193,18
286 472 843,00
103 315 411,30
2 545 123,65
511 850 552,02
3 000 000,00

113 553 485,00
25 058 485,00
4 495 000,00
84 000 000,00
43 982 731,00
1 000 000,00
158 536 216,00
0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00
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5.

Budżet JST

Fundusz Pracy

PFRON

6.

7.

8.

28 879 235,00 67 425,00
25 058 485,00
0,00
3 820 750,00 67 425,00
0,00
0,00
43 982 731,00
0,00
1 000 000,00
0,00
73 861 966,00 67 425,00

84 606 825,00
0,00
606 825,00
84 000 000,00
0,00
0,00
84 606 825,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki 2011-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco

Wielkość wydatków
w zatwierdzonych
wnioskach o
płatność w danym
roku

9.

10.

53 105 826,21 110 151 000,00
39 305 276,34 18 205 000,00
13 800 549,87
3 146 000,00
0,00 88 800 000,00
8 758 713,44 32 696 000,00
630 848,26
700 000,00
62 495 387,91 143 547 000,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00

0,00

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Rzeszów, 09.12.2009 r.

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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