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PROTOtr<OLZ PRZEBIEGU X POSIEDZENTA
PODKOMITETU MONITORUJACEGO
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAI, LUDZKI
WOJEWdDZTWA PODKAR?ACKIEGO

Informacjeogdlne
Spotkanieodbylo sig w siedzibie Wojew6dzkiegoUrzQduPmcy w Rzeszowe przy ulicy
Zygmrmtowskiej9a, w dniu 22 lutego 20I 2 r.
- I bez
W spotkaniuuczestniczy+o
24 osobyt 16 czlonk6w Podkomitetu(w tym 5 zastQpc6w
prawa do glosowarfa) oraz 7 przedstawicieliInsqtucji Podrednicz4cej:zastQpcaD],rekora
WUP w Rzeszowie, 4 Kierownik6w rydzial6w merytorycznych WUP w Rzeszowie,
2 pmcownik6w WUP oraz I Seketarz PKM PO KL.
Lista uczestnik6wposiedzenia:
1. CzlonkowiePodkomitetu- MonitorujecegoPO KL Wojew6dztwaPodkarpackiego:
1. Graiyna Dytko - Kierownik Wydzialu Koordynacji PO KL - Zastpca
Przewodnicz4cego Podkomitetu Monitoruj4cego PO Kl
Wojew6dztwa
Podkaxpackiego,
2. Robert Bednarz +' Stowarzyszenie
,,Nizafskie Centum Rozwoju",
3. Wojciech Buczak - Przewodnicz4cyRegionu RzeszowskiegoNSZZ
"Solidamo36",
4. Leslaw Cuprys - PrzewodniczqcyZanqdu Wojew6dzkiego Forum Zwiqzk6w
Zawodowych,
5. Konrad Fijolek - Dyektor Wojew6dzkiego
UrzgduPracyw Rzeszowie,
6. Wojciech Gangarz - Zastqpca Dlrektora Depaxtamentu Wspierania
PrzedsiQbiorczodc[
UrzqduMarszalkowskegoWojew6dztwaPodkarpackiego,
7. Przemyslaw Herman - Naczelnik Wydzialu Ewaluacji, Departament
ZarzAdzaniaEFSMinisterstwaRozwoju Regionalnego,
8. Marek Kondziolka - Kuratorium Oswiatyw Rzeszowie,
9. Ireneusz Kubis - Kierownik RO EFSw Rzeszowie,
I 0. Alina Pieni4tek - Kuratorium Oswiatyw Rzeszowie,
11. Adam Sasiela- PrezesZarzqd'ulzbyRzemieSlniczejw Rzeszowie,
12. Ewa Tabisz - SelixetalzPowiatuBrzozowskiego,
13. Jdzef,Twardowslo - PrezesTowarzystwaInicjatyw Spolecznych"Nowy Swiat",
14. Adam WoS Burmishz Miasta i Gminy Sieniawa,
15. MagdalenaWroriska- TamobzeskaAgencjaRozwojuRegionalnego
S.A.
16. Mariola Zajdel - Ostrowska
Spolecznej.

DFeLtor Regionalnego OSrodka Polityki

2. PracownicyWojew6dzkiegoUrzQduPracyw Rzeszowie:
L Mariusz Szewczyk - ZastQpcaDreldora
w Rzeszowie,

Wojew6dzkiego Urzgdu Pracy

2. Jacek Pasternak Kierownik Wydzialu Rozwoju Ksztalceniai Kompetencji,
3. Bartosz Kostecki - Kierownik Wydzialu RozrvojuIlrtegracji Spolecznej,
4. Danuta Pawlowska - Kierownik WydziatuWspieraniaAktywizacjiT'avtodowej,
5. Grzegorz WyciSlak- Kierownik Wydzialu Rozwoju Kadr Regionu,
6. Kamil Duda - Wydzial Projekt6wWasnych,
7. Marcin Dygof - Wydzial Infomacji Statystyczneji Analiz.
3. Seketaz PKM PO Kl Wojew6dzhvaPodkarpackiego:
1. Joanla Chrobak WydzialKoordynacjiPO KL.
Zastppca Przewodnicz4cego
Obradom przewodniczyla Pani Grairyna Dytko
PodkomitetuMonitorujacegoPO KL Wojew6dztwaPodkarpackiego.
Porzadekobrad:
10.00- 10.10

PodkomiletuMonitorujacego
PO KL Wojew6dztwa
Otwarcieposiedzenia
Podkarpackiego;

10.10- 10.20

PEedstawienie protokolu z IX posiedzeniaPKM PO KL, dyskusja;
przyjqcieprotokolu;

f0.20 - 11.20

Przedstawieniezmiar do Plan6w Dzialali' na 2012 r. z poszczeg6laych
Prioq4et6wkomponenturegional-nego
PO KL:

.

Pdor)-tet IX - Pan Jacek Pastemak, Kierownik Wydzial Rozwoju

.

Ksztalceniai Kompetencji;
Priorytet VIII - Pan Grzegoz Wycislak, Kierori'nik Wydzialu Rozloju
Kadr Regionu;

o

Priorytet VII

Pan Bartosz Kostecki, Kierownik Wydziatu Rozwoju

lntegracjiSpolecznej;
o

Priory4et VI

Pani Danuta Pawlowska, Kierownik Wydzialu

WspieraniaAktywizac.jiZawodowej;
11.20- 11,30

Dyskusjana tematzmiar w PlanachDzialarfa, przyjqcieuchwaiy;

11.30-11.50

Przedstawienie
stanu wdrazaniaPO KL na podstaire Spranozdania
z realizacji Priorytetdw komponenturcgionalnegow ramachPO KL 200720I 3 za rck 207l, dyskns:a:,

11,50- 12.10

Zaang,uZowanie
WUP w zakresierealizacji projekt6w wlasnych,dyskusja;

12.10- 12.20

DzialaniaRO EFSWojew6dztwa
Podkarpackiego
w 2012r., dyskusja;

12.20- 13.00

Uwagii wnioski;

13.00

Zakoiczente.

1, Powitanie uczestnik6w oraz zatwi€rdzenie porzqdku obrad
Prowadz4caobmdy Pani GraZyna Dltko, pelni4caobowi{zki ZastepcyPrzewodniczAcego
PodkomitetuMonitoruj4cego,przywitala wszystkichprzybylych na posiedzeniePodkomitetu,
a w szczeg6lnosciPana PrzemyslawaHermana - Fzedstawiciela Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Sprawdzilaczy zapewnionejest kwomm wlmagane do podjqcia uch\ad tj. co najrnniej 10
czlonk6d zastQpc6w
PKM.
Pr4pomniala zebrany'rnplanowanyporz4dekobradi poddalago pod glosowanie.
W momencie glosowania na sali uprawnionych do glosowania bylo 13 czlonk6w
Podkomitetu.
W zwi4zku z brakiem uwag do porz4dkuobrad, zostal orl jednoglodnieprzyjQtystosunkiem
glos6w: 13 za, 0 przeciw, 0 wshzlmuj4cych siQ.
2. Przyjgcie protokolu z IX posiedzeniaPodkomitetu Monitoruj{cego PO KL
Nawi4Tujqcdo poprzedniegoposiedzeniaPodkomitetuMonitoruj4cegoPO KI-, kt6re odbylo
siE w dniu 23 listopada 2011 r. w Rzeszowie,Pani craiyna Dytko poinfomowala, i2 do
hesci protokolu wpf,ngla uwaga PanaJ6zefaTwardowskiego- przedstawicielaorganizacji
pozarzqdowychdotycz4caprzefonnulowaniaswojej wlpowie&i.
Nastfl)nie w zwiqzku z brakiem imych uwag poprosila o formalne przyjQcie protokolu
poprzezj egoprzeglosowanie.
W momencie glosowania na sali upraunionych do glosowania bylo 13 czlonk6w
Podkomitetu.
Przeprowadzonoglosowaniew sprawie plzyjQciaprotokolu z IX posiedzeniaPodkomitetu
Monitoruj4cego PO KI. Protok6l zostaj Wzyjpty stosunkiemglos6w: 12 za, 0 przeciw,
I wstrzymuj4cychsie.
3, Przedstawienie zmian do Plan6w Dzialai \x 2012 r. z poszczeg6hrych
Priorytet6w komponentu regionaln€goPO KL
Przystwujqc do kolejnego punktu posiedzeniaPani Graina Dytko psedstawila zapisy
trowychZasad doknrynuaniawyboruprojeladw w rauach PO KL z &ia I styczrtra2012 t.
dotycz4ceproceduryuprowadzaniazmiando PlandwDzialania.
WskaTAla,iz Plany Dzialania dla Prior)'tetu YI Rynekpracy otwarty dla wszystkichi dla
Ptiorylefrtyll Promocja ihtegracji spoleczhejwymagE4zgody PodkomitetuMonitoruj4cego
wl,ra2onejw formie uchwaly.
Poinformowala, i2 na posie&eniu zostan4 przedstawione r6wniez pozostale zmiany
w PlanachDzialania dla Prioryletu VIII i lX PO KL zaznaczajLp,Ze ich zalsesnie wlmaga
zgodyPKM
Nastepniepoprosila Pana Jacka Pasternaka Kierornika Wydziatu Rozwoju Ksztalcenia
i Kompetencjio wyst4pienie.PanPastemakprzedstawilFezentacj€na temal zniao w Planie

Dzialania Da 201i1r. dla Prior]-tetuIX, kt6rc lvynikaly ze zmian w Szczcg6lowymOpisie
Priorytet6w PO KL. Om6wil r6wniez zmianQwymagajqc4zgody Instytucji T,arzEdzajqcc:
PO KL - polegajqcqnaobnizedu wskainika planowanegodo osi4gniqciaw ramachDzialania
9.2 Liczba ucz i6tr w szkoktchprottadzqcychk:zl1lceniezawodo\te,ktdrzy zakoilczyliudzial
w stdzach i faktytiech.
Po udzieleniu irformacji o wprowadzonych zmianach do PD dla Prioryletu lX
PKM zaprosilaczlonk6rvdo zabraniaglosu w dyskusji.
Wiceprzewodnicz:1ca
P{n Przemyslaw Herman zapylal czy w zrviqzku ze zmian4 plalou'anq t Planie Dzialania
dla PriorytetuIX dotyczqcqoblizenia wskainika $' Dzialaniu 9.2 zostalazmienionaalokacja?
Pan Konrad Fijollek odpo\\'iedzial.iz obnizeniewskainika w projekcier'lasnym rvdrazan-vm
w trybie systemo\q.rnw Dzialaniu 9.2, jcst rvynikiem najnowszychkot]sultacji wska2nik
zostal okreslonyna podstawiedeklamcji udzialu w projekcie i urealniony.Przedsta*iond11a
PKM propozycja zostala przekazanado IZ i ma by6 *stQpem do dyskusji z Instylucjq
Zav4dzaj4cq. WljaSnil, iz w drugiej rundzic rozm6w z organami prowadz.lcymi szkoly
zawodo\\'encgocjo\r,anabgdzic wysoko{i irodk6}, kt6rc przekazanezostanQpowiatom na
rcalizacjQ projektu uwzglgdniajqca iloii zadeklarowanych przez nich sta2y. Cul866
z powiat6w, kt6ra utzymuie dobre relacje z pracodawcamiju2 zadeklarowalawysok4 ilo56
te formq wsparcia.bo jesl
stazy.Dodal, 2e spodziewany siq duzego$'zrostuzainteresowania
ona bardzo alral<cyjna i odplirtna, a inforoacja o proiekcie dopicro sig rozchodzi
u Srodowiskunauczycielji uczni6u,.
Zaznaczyl,2eliczyllly, ze tcn projekt sysleno$y bgdzie oddzialywai na cale \&ojew6dztwo
i osi4gnieny efekt w postaci zcczywistej poprawy jako(ci olefiy nauczania$' szkolach
prowadzipych ksrlalcenie zawodowe w naszym regionie, czego0 nic udalo siE zrealizowa6
w lbrmule konkursowej. Juz na dzieii dzisiejszy jest sukcesem, ze wszystkie pou'iaty
rv wojew6dzt$ie sq zaintcresowirne udzialem w projekoie pomimo, ze relacic
z pracoda$camisrl czQstotrudne.
Pani E\ya Tabisz zapytala czy w projekcie zakladanejesl ujednolicerie we u'szystkich
powiatach stawel: stypendium stazowego dla uczni6\? Dodala, 2e z punktu widzenia
realizaciiprojcktu bQdziefo jeden z bardziejkoszlolnych element6wprojektu.
Pan Konrad Fijo,lek odpowiedzial,iz nie jest planowanezr62nico$'aniostarvki stypcndium
jej wysokosi ma byi okresionana troche nizszym
w zale2noSciod powialu. R6wnoczeSnie
pozionrie ponieu,a2 nie chcemy sprowadzii tego projektu tylko do realizacji staZy.
W przypadkuokrcslcnia stawki za staz na maksynalnym poziomie odbyloby siQto koszrem
innych skladowyr:hprojektu. A nam zalezy na realnym podniesieniujako(ci kszlalcenia
\r' regioniei doposazeniupracowniw szkolach.
Pan Kamil Duda poinlbnno\\,a1,iz wstqpnasla\\,kana st]'pendiumstazolveplanowanajest
w wysokosci ok. 1000 z1 (tzw. brufto ubruttowione). Naloniast nie jest plano\r'ane
ujednolicaniestavrekza pracQopiekuDasta2yst6$.kt6rym mozc byi zar6wto nauczycieljak
4

i pracownikzakladupracy, poniewazw tjrm zakresiesAzbyt duzerozbieixrosci.
Pan Przemyslaw Herman zasugerowal ujednolicenie stawek na poziomie kierunk6w
ksztalceni42ebym6c promowai pewnekierunki.
Pan Adam Sasiela zasugerowala6znicowade wysokoScistawek dla opieku6w star2yst6w
w zale2no6ci od zakladu pracy, poniewaz w zaleznosci od wyuczanego zawodu
zaangazowanie
opiekunSwbldzie 62rLe.Zaz\acz!.l, in bardzo dobrze,i:e taki projekt bgdzie
realizowany,bo uczef poznapodstawypracy, co nie zawszejest mozliwe przt'uczajqcsiQdo
zawodu tylko na sprzQcie,kt6rym dysponuje dana szkola. Jako przedstawiciel Izby
Rzemieslniczej zadeklarowal, 2e Izba aktywnie za rrg?./i^rjesiq w pomoc w kontaktach
z pracodawcami.
Pan Konrad Fiiolek zaztnczyl, ze cieszy siQz glosu przedstawicielaIzby Rzemieslniczej
i deklaracjiwsp6lFacy.
Pani Mariola Zajdel - Ostrowska zapttal4 na kt6rym etapie nauki w szkole zawodowej
planowanejest odbyciestazu.
Pan Kamil Duda odpowiedzial, 2e ta nzie w poszczeg6lnychpowiatach propozycje s4
bardzo r6ine i zadne nie s4 kwestionowane.S4 na przyklad propozycje, aby st^z byl
realizowany zanz po zal<oiczenit szkoly co pozwoli na to, zeby uczef pllrurie wszedl na
rytrekpracy.
Pani Pieniqiek Alina zapytalam jakicb,zasadachw ramachPoddzialania9.1.I dotycz4cego
przedszkoli,bQd4okedlanestawki na danedziecko?
rczszeflenia dzi,aNaria
Pan Jacek Pasternak wyja3nil, iZ forma wsparciaz Podd aNria 9.1.1 pol€gajAca
na
zwiEkszeniuilo6ci dzieci w &ialaj4cych juz jednostkachpzedszkolnych bEdziewdra2ana
w formie konkursowej i planowane jest zorganizowanie dni otwaxtych dla os6b
zaitrteresowanychaplikowaniem o te Crodki.Na koszt jaki bQdziegenerowadposzczeg6he
dziecko bqdzie skladai sig np. u)zywienie, koszt zatrudnieniadodatkowej opiekunki i nie
moznaokre6li6jednostkowejstawki na dziecko.
Pan Przemyslaw Herman poinfonnowal, i2 lZ plan$e kofcem roku badanieba poziomie
og6hopolskim na temat pEedszkoli i jednym z jego element6wbqdzie pr6ba oszacowania
koszhruhz',rnarriaprzedszkolaw przeliczeniuna jedno dziecko. Na tej podstawiedowiemy
siQczyjest to kwot4 l1&4trzeba siQdalej kierowacczy zrnlente.
Pan Jacek Pasternak dodal, iz obecniejest stawianyu],m6g utE',manta przedszkolagznz
okres r6wny okresowi dofinansowania i obowiqTek zapeunienia wkladu wlasnego na
Doziorie l5'/o.

Pan Konrad Fijolek zaznaczyl, ze obecnie sygnalizowanyjcst problem z utrrymaniem
przedszkolipozakotlczeniudofinanso,aniazEFS.Wop:uciuozapisywSZOP,niejeste(my
w stanicdalej wspilfinansowai lych przcdszkolize Srodk6wE)iS. a gminy nie sEw stanicich
utrzymai $ ramach swoich Srodk6lv brdzelo$ych. Pojawily siQ glosy, ze skrteczniejsze
byloby ron'iqzanie aby gmina musialabydoplacai do przedszkolaprzez caly okrcs trwanla
proiektu i jcdnoczeiDienie zostalabyograniczonamo2liwo(6 dofinansowaniaprzcdszkolalv
czasie.Dodal, ze .o prarvdazgodnie z zalo2cniamiKomisji Europejskiej drodki z UE rnajq
stimowii zachqtq lo hvorzenia nowych przedszkoii,anic kontynuo\\'aanadal finansouanie
juz wsparcicz EFS, ale z punktu cfcktywnolci i trwaloScito sugcrowane
tych, k16reuzryskaty
rozwi4zanie dotl/cz4cewymogu wnoszeniaprzcz samozqdy ukladu wlasnegonr poziomie
np. 50 o/ood samegopocz4tku na pewnobyloby cfekty*nicjsze rv dluZszymokesie czasu
Podsumowal,zc rLapewno czgli z tych utworzorlychz EFS przcdszkoli zostaniezamknieta
i poziom uprzcdszkolnielia spadnic, ale czgS6z przedszkoli pozostaniei ten poziom na
dzigki temu cfekl zostanie
pc*no bqdzie wiikszy, niz ten sprzcd dolinanso{'ania UE
oslQgnr9ty.
Pan Jacek I'asternak dodal. iz jesl ogromnaprcsja, aby utrzymad przedszkoiaf6wnic2 na
obszarachrl'jejskich.S4 gminy, kt6re nawetnie majrp pienigdzyszukaj4ich 2cby przedszkola
dalej lunkcionorvaly.Zgodlie z oczckiwaniamipowslanieprzedszkolana danym tcrcnie slalo
sig zachQt4do jcgo dalszegodzialania.Wiemy, 2e w'razz zakonczeniemdolinansonaniaz UE
spadnic.rle nie pouinicnb)c tu /nac/qc) proccnl.
liczbcprzedszkoli
P:rni Mariola Zajdel - Ostrowska zaznaczyla,2ebardzo siq cieszy, iz bQdzie\),nragflna
trrvaloif projektu. co tcz spowodlde,ze z $iQksz4 ostroznosciqbQdzjesiQ podchodzii do
ohvieraniaprzedszkoli. W poprzednichlatach byla szansana wykozystanie pienigdzy na
przcdszkola i gminy z niej skorzyslaly, a teraz majq bardzo powazne problcnry z ich
ulrzymanicm. Zgrdzila sig z przedm6r'c.1 2e jest bardzo duza prcsia rodzic6w w tym
zakresie.Dlalego pode'mowane s4 r6zne dzialania. Jednym z rozwiqzati jest tworzcnie
przedszkoliniepublicznych.Innym rozrvitpanien'is4
prywatnych punJ<l6rvprzedsz-koJnych,
propozycjc rvczelniejszegowyslania dziccka do szkoly, za czym idq subu'cncjc,co moZe
z kolei skutkowaa,ze w oparciu o subwencjcpowstanqnowe przedszkola.Tmdno do koica
okrellii jaki bqclzie wska2nik uprzedszkolltienia,ale rra pervno bEdzie on na plusic
rv por6wnaniuz okrcsemsprzedfinansowaniaUE.
Pan Adam Wo( poinfbrmowal, iZ rv mieicie i gminic Sieniawa,w kt6rej jest Bumistrzem
w poprzednichlalach przedszkolazafunkcjonowal-vkapitalniejednak nale2y wstrzymai sig
z optymizmcm, poniewa2 zdolnodci finansowe gn'tin sq ograniczonc.Wc wskezancj gmJLrie
niestety wszys&ie przedszkoladofinansorvanez pieniqdzy unijnych zostanqzlik*idowane.
alc za to jcst mo2liwo3t posiania6- latk6rv do szkoly, a 4-5 latk6$ do zer6wniki. wigc tylko
l- latki zostajq poza systcmcm- Przyzral, ti. rozwi4zanie predstawione przez dyrekton
Konrada lijolka dotyczqce wsp6lfinansowaDiaprzedszkoii prz.cz caly okes ich realizacji
byloby wla5cirvsz:e.Zadeklarowal, le 7,wiqzck Gmin Zierni Przervorskicjpr6bowal robii
jednak ostateczniesiQto nie udalo.
wszystko,zeby tQformq zacl1ou,a6

Pan Konrad Fijolek dodal, ze mial nadziejQ,ze prztrrajmniej czQS6
przedszkolipol,vstatych
w ramachpartne$twa Zirq*u GmiJ.Ziemi Przeworskieji Fundacji ,,Wzastanie,' zostanie
uhzlmana dlatego wobec wyjadnieniaPara Burmistrzajest zmuszonyzwer;fikowai sw6j
poglqd na tQ sprawq.ZadelJarowal,2e bgdzie podkreClalw rozrnowulchz IZ onz trnrci
gremiami,2e bez dodatkowychinstrwnent6wpo zakoriczeniufinaNowania z UE w rcaliach
wojew6dztwapodkarpackiegoutrzymanieprzedszkolinie bgdzielatwe. Dodal, ze bqdziemy
ich ,,los" monitorowad. Ma padzieje, 2e w tych miejscach, gdzte byly tzw. ,,biale plamy,,
w zakresie uprzedszkohieniapo ustaniu dofinansowaniaz UE nie wszystkie pEedszkola
zostan4zamkniQte.
Pani Mariola Zajdel - Ostrqwska zapytalao projekty rozwojowe szk6l: czy na etapieoceny
odpadaduto projekt6\r?
Pan Jacek Pasternak odpowiedzial,ire WoJektyzwlqzeil.ez planami rozwojowymi szk6l s4
praktycanieobecne we wszystkich Poddzialaniach,Po ostatnim konku$ie 46% projekt6w
Vzeszlo porytyw\q ocenQrqerytoryczJr{.Podkeilil, 2e beneficjenci zaczgli zdawa6sobie
spmwQz szansy,2e szkola ze irodk6w PO KL nie tylko przeszkoli kadrq, ale takze zakupi
sprzQtdydaktyczny,powstanieszkolny osrodek kariery i w dalszej perspekt].MiebQdzieto
dlugofalowakorzy56.
NastgpniePan Grz€gorz WyciSlal! Kierownik Wydzialu Rozwoju Kadr Regionrl om6wil
zmiany Planu Dzialania dla Prior)'tetu VIII. Zmiany dotyczyly jedynie korekty wynikaj4cej
znowelizacji Szczeg6lowegoOpisu Prior)4et6w PO KL, tj. w Pod&ialaniu 8.1.2 dodano
formg wsparciaw postaciposrednictwapracy.
W zwiryku brakiem p14arizwiryanych z informagqptzekazanqprz+zKierownika Grzegorza
WycislakaPani Grairyna Dytko zaproponowalaprzejsciedo kolejnegopunktu
Pan Bartosz Kostecki, Kierownik Wydzialu Rozwoju Integracji Spolecznej WUP
w Rzeszowieprzedstawilinfomacjq na temat aktualizacjiPlanu Dzialania dla Priorrtetu VII
PO KL. Zmiaaa w Planu Dzialania na 2012 r. dla Priorytetu VII polega na wprowadzeniu
nowegokonkursuna projekty innowacyjneteshrjece.PrezentacjaPanaKosteckiegostanowi
zaN4cztiik
rlr I do prctokolu.
PaniGrazynaDytko zaprosilado dyskusji.
Pan Przemyslaw Herman zapylal czy jest zainteresowaniekonkursem z projektow
jest planowane.
innowacyjnych,kt6regol,vprowadzenie
Pan Bartosz Kostecki wyjadnil, Ze zainteresouaniekonkursem nawet waoslo, jednak
beneficjenci nadal popetrnialiblgdy w ich przygotowywaniu, co skutko\,,do odrzuceniem
projektow czasamitrawetbardzociekawych.L[r4 kwestiq i ograniczeniembyla konieczDSd

realizowanych
w calejPolsce.Okazalosiq
weryfikacjiwszystkichprojekt6winnowacyjnych
sq
bowiem,ze te projekty,kt6re mialy dostai w naszymwojew6dztwiedofrnansouanie
jak te juz realizowane
Stosuj4csiQdo zalecenKIW
w innychwojew6dztwach.
identyczne,
Obecniedziqki formule
wtym zatresieniestetynie mogly one dostaddolinansowania.
konkusu otwa ego bqdzie istniala mo2liwo36szybkiejpoprawy przez projektodawc6w
juz projektachs4ciekawe.
w zlozonych
blqd6w.Pomyslypzedstawiane
ewentualnych
podmiotyw wojew6dztwado
w szczeg6lno3ci
I'an Konrad Fijolek powiedzial,ze zachQca
aplikowania,bo beneficjenci spoza wojew6dztwamaj4 dobre projekty, ale czqsto
sprowadzajq
siEdo powielaniapomysl6w,kt6rejuzw innymmiejscuzrealizowali.
Pan BartoszKosteckidodal,2eproblempoleganie tyle na kopiowaniusamegopomyslu,co
powielaniudiagnozyproblemu,kt6ranie mozebydtakasamaz racji specylikiregionu.5410
kt6rzyskladajqtakiesameprojektyw r62nych
tak zwani,,lowcyprojekt6winnowacyjnych",
wojew6dztwach
liczqc, 2e nikt siQnie zodentuje.Dodal, 2e r6wniez liczy na aktl'r4'no{6
lokalnychpodrniot6ww aplikowaniuo srcdki.Podkeslil,ze na podstawiedotychczasowych
KOP-6Wmoznapotwierdzii,2etejednostkis4dotegodobze przygotowane.
Na zakoilczenieFani Danuta Pawlowska,Kierownik Wydzialu WspieraniaAktywizacji
om6wilazmianyw PlanieDzialaniana 2012r. dla Priorytelu
ZawodowejWUP w Rzeszowie
w ramach
VI. Zmiany wynikaj4z decyzjiIZ PO KL o rcalizacjiprcjekt6wsystemowych
Poddzialania6.1.3 r6wnie2 pzez wojew6dztwa,kt6re wyczeryaly calq alokacjQna to
Poddzialaniew obecn)m okresie programowania,zmian w Szczeg6lowymOpisie
kwestiizwi4zanych
z wdrazaniem
nowegoinstrumentu
Prio44et6wPO KL i doprccyzowaniu
inzl,nierii finansowej i rekomendacjamiIZ PO KL odnoKniemodyfikacji kryteri6w
dotycz4cychinstument6w zurotnych w ramach Dzialania 6.2 POKL.
szczeg6lowych
przedstawionej
na PKM PO KL, bgd4cei
Szczeg6lowe
informacjeznajduj4siq w prezentacji
nr 2 do protokolu.
zalqcznikiem
Pani Grai-ynaDytko zaprosilado udzialuw dyskusji.
pozyczekzwrotnychwynikaz rozeznenia
Pan WojciechGancarzzapytalczy wprowadzenie
mechanizm6w
IZ w kraju czy sugestiiKE, abyodchodzi6od bezpoSrednich
inwestycyjnych?
mechanizmamizwrotnFni i w przlpadku jego braku
Podni6slkwestipzainteresowania
prz.-sunigcia
srodkownapo21c/kibezzurotne.
e\ entualnego
Pan PrzemyslawHerrnan uyjasnil, 2e decyzjauynika z obu wskazanychczynnik6w.
we wdmzaniupokazalo,zejest to lbrmanajbardziej
populamaw PO KL oraz
Doiwiadczenie
bardzoefekqrvna"
bo od razuprowadzido zalrudnienia.
JejtrwaloS6
tojuz innakwestia.
Doswiadczenieltokazalo, 2e irodki nie trafialy tam gdzie powinny tzn. do grup
najtrudniejszych.
Obecniedotacjes4 skierowane
tylko do os6bniezatrudnionych.
Naloniast
mikopo2yczkib)'ly planowaneod pocz4tkuokesu prognmowaniadla os6b pracujqcych.
przezosoby,kt6renie otzymaly
Ponadtozapotrzebowanie
na mikropo2yczki
bylo zglaszane

dotacji. KE wskazuje, ze powinnidmy sie ptzyzryczaja| do mechanizmdw zwrotnych
i dlategowprowadzamypilotaz tych mechanizm6wzwlotnych.
Pan Konrad Fiiolek zaznaczyl, Ze znajd4 siQ chgbri do uzyskania pozyczki, cho6 nie
wiadomo ile bqdzie takich os6b. Na pewno bEd4siq charakteryzowaiduzym potencjalem
czyli, dobrlm pomyslem,przygotowanymbiznesplanem i mozliwosci{ splaty tej pozycz}j.
W pierwszej czQSciroku planowany jest konkurs na dotacje, a w III kwartale na
mikopozyczki. CzESiz os6b, kt6ra nie otrz,,na dotacji na pewno bQdzietez zaintercsowana
poLryczkall.i.
P^n J6zef Twardowski zaznaczyl,2e odbiorca Srodk6ww ramach RPO (przedsigbiorca
jest zupelnieinny, niz ten z PO KL (osoba,kt6ra chce
prowadzqcydzialaho66gospodaxcz4)
uruchomii nowy biznes).W mmachDzialania6.2 chQtnychbylo duzo wiQcej,niz dostQpnych
Srodk6w i mozna l/ziqe zalozerx:e,2e I z lO os6b dostanie dotacje i terM nalezy siq
zastanowi6co robi te 9 os6b, kt6re nie dostaly dofmansowania.Moima zalozy6, ze'| ma
predyspozycjedo prowadzeniadzialalnojci, a 2 sq na tyle zdeterminowanezeby siQgnAipo
pozyczkQ.Po to jest pilotaz Zebyto zainteresowaniesprawdziC.Dotacjajest to mechanizm,
ld6ry pojawia siQ czasowo, natomiast pozyczka jest Srodkiem;kt6ry dziala w pewnlm
zakresie w nieskoriczonoS6,poniewarzte Srodki s{ zwracane i powimy, przynajmniej
teoretyczniebyi w ci4gtym obiegui byd dostqpne.
Z,apylal czy w odniesieniu do kryterium dostqpu w Dzialantrt 6.2, kt6re zaklada, aby
w okesie 3 lat do zlo2enia wniosku podmiot udzielil co najnmiej 50 mikopozyczek na
tereniewojew6dztwapodkarpackiego,bEdziesiQliczy6 literalnie ilodi udzielonychpo2yczek,
czy bqdziesiq liczyi ich wartoSCzakladaj4c,ze mikropozyczkaozrLaczakwotpdo 20 ty6.zl.
Pani Danuta Pawlowska odpowiedziala,ze chodzi o liczbe udzielonychpozyczek.Dodal4
ite Zrstalo zorganiziwane spotkanie w WUP z ftmduszami porryczkow),rni juz
funkcjonuj4cymi na tercnie Podkarpacia, atry rczeznat czy bgdzie zainteresowanie
udzielaniempo2yczek.R6\rnie2 na podstawiefuformacji z firm, kt6re realizowaly Dzialanie
6.2 wiadomo,ze nie powinno by6 problemuz realizacje insfument6w zwrotnych.
Pan Wojciech Gancarz poinformowatr,2e zoklada" i2 nie bgdzie r6wnie2 problem6w
z beneflcjentami,czyli operatoramiSrodk6wi z pewnoSci4te samepodmioty, kt6re obslugujq
Srodki w ramach RPO bqda aplikowa6 w ramach PO KL, Zaznaczyl, 2e .vryjadnieniana
poziomie systemowymbqd4 w),magatykwestie co bedzie sia dzialo z tymi pieniEdzmi,ile
nzy tE pieni?|dzezoslan4obr6coneorazjaka bqdziepotityka wyjscia z tego programu.
Pani Danuta Pawlowska poinformowala,2e wlIP bgdziemonitorowa6funduszeprzez 5 lat.
Na dzief dzisiejszynie ma ostateczirychzasadokeSlajecychdzialaniefunduszu,dokumenty
s4na razie w konsultacji.
Pan Konrad Fijolek zMnaczyl,2e w zokresiedzialaniafunduszyna pe.v,v11o
bgdziekonieczna
wsp6lpraca z RPO i monitorowanie zaintercsowaniaposzczeg6lnymiofertami fimduszy

pozyczKowycn.
W zwiq?kuz bmkiem dalszychptan czlonk6w PKM dot. zmian w PlanachDzialania Pani
Graiyna Dytko przedstawilauczestnikomspotkaniaprojelc Uchwaty w sprawiepozl'tywnej
rckomendacjizlnian Plan6wDzialaniana rok 2012 dla PriorytetuVI Rytek pracy otuafiy dla
wszystkich i dla Priorrtetu Vll Prcmoda integscii spolecznej w ramach Prognmu
OperacyjnegoKapital Ludzki.
Na sali uprawnionych do glosowaniabylo 12 os6b (w trakcie dyskusji 2 osoby opu5cily
posiedzenie).
Przeprowadzonoglosowanienad projektem Uchwaty w s$awie pozytywnej rekomendacji
zmian Plan6w Dzialania \a rok 2072. Uchrala zostalaprzyjQtastosunkiemglos6w: 12 z4
0 Fzeciw, 0 wshzymuj4cychsiQ.
Po glosowaniuPani CrrazyraDytko zatzqdila przerwgkawow4w obradach.
4. Przedstawieniestanu wdraiania PO KL na podstawie Spruwozdqni&
z reslizacji Priorytetdt komponentu rcgionalnego w ramach PO KL 2007-2013
zr rok20ll
Pan Konrad Fijolek - Dyrektor Wojew6dzkiegoUrzqduPracy w Rzeszowie,zaprezentowal
stan w&azania komponentu regionahego PO KL na podstawie wynik6w Sprawozdania
oltesowegoz realizacji Priorytet6w kompohehturcgionalnego w rumachPO KL 2007-2013
zarok207l.
W zwiazL:ubrakiem uwag Fani Graiyna Dytko zaproponowalaprzejdcie do nastQpnego
punktuposiedzenia.
5, ZarngaiLowanie WIJP w zakresie realizacji projelif6w wlasnych
NastQpniePani craiyna Dytko poprosila o zahanie glosu Pana Kamila Dudg, kt6ry
przedstawil dodatkowe informacje na temat stanu pzygotowai do rozpoczeciaprojeku
w trybie systemowymw ramachDzialania 9.2 - zakresmerloryczny
wlasnegowdrarzanego
wsparciamozliwegodo uzyskania,liczbg organ6wprowadzqcych,ld6re zadeklarowalyudzial
wprojekoie, wstqpny podzial 3rodk6w,przewidywaneefekty realizaoji. Podaneinformacje
obrazowaly aktualny stan przygotowai i podlega6 bqd4 dalszej weryfikacji podczas
wnioskuaplikacyjnego.
opracowyrvania
Pani Graiyna D1'tko zaprosila do dyskusji na temat projektu systemowego WI,P
zwi4Tanego
ze szkolrrictwemzawodowym.
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Pani Ewa Tabisz zap)'talaczy proponowaoeobnizeniewskainika dotyczqcegoliczby stazy
bqdzicnici wplyw na wstQpneustalenia,kt6re zostalypoczynionew pierwszejrurze rozm6w
z powlatalm,
Pana triamila Duda poinfbrmowal, iZ pzedstawiony wskainik.iest wylfkiem wstqpnych
rozrn6v/ i WUP nie planuje obnizenia zadeklarowanych iloici zrcalizowanych stazy.
A w zwi4zku z brakiem ostatecznej decyzji lZ jest prawdopodobnc, 2e wskaznik
negocjowanyz powiatami bgdzie musial jeszcze wzrosn4i, bo IZ mo2e rrie zgodzii siq na
jego obni2enic.
Pan Konrad Fijolek poinfomowal, zc proponoq,anywskaznik 12 500 tysiqca stazy Jesr
wyniki€m deklaracji powiat6w ijest duze prawdopodobieistwo,ze IZ bQd2iewymagalajego
podniesienia.Zgod,nie z nasz4 polityk4 planujemy obnizenie wskainika sta2y, aby rn6c
jednoczeinie zaproponowai inne fomy wsparcia.Na pcwno bgdziemy starali siQurcalnia
iloii slazy i zaproponowaiich wzrost (np. w powiecie mieleckim, kt6ry ma duzemo2liwosci)
ostatec?ine
iozstzygniQcia zalezqod d,ccyzjiIZ. Liczymy na to, zc ta lbrma zostaniedobrze
ptzyjgla.prTez t.tzni6* i projckt zostaniczr-ealizou,any
z sukcesem.
Pani Ewa Tabisz zaznaczyla, 2e platne staze bgdq pelnily funkcjq vr pervnym sensJe
zapomogowqi powinny, szczeg6lnicw tych pou,iatachgdzic sytuacjajest tr.udniejsza,
szybko
.,siQprr.)'jqi", a projekt jest tylko 2 letni wiQc ta pornoc sie skoiczy (jak rv przypadku
przedszkoli)i pretensjebqdqdo organuprowadzqcegoszkolg.
Pan Konrad Fijolek podziclil obawy poprzedniczki,2e rrroZeby( taka sltuacja, 2e uczei
qybicrze szkolq bo bgdzie miei dobry zaw6d, szkola ma dobry sprzQt,a w dodatku na
wakacjaoh bQdziemial mozliwoSd sobic dorobii, bo szkola oleruje platne staze - a taka
pomoc szybkosiq skofczy i decydujqcsiQna \\yb6r danej szkoly juz z tych stazynie bQdzic
m6gl sliorzystad.Zaznaczyl, zc ubole*a, 2e raka fonna wsparcia nie jest zaplanowanana
dluzszyokres czasu.
Dodal, rzecelem stazyicst po pierwszc zachgtadla uczni6B, do wyboru s:zkolyzawodowej,
po drugie zmiana nastawieniaspoleczeistwa,rodzic6$ i uczni6\\'po to, zeby chQtnychdo
r . r u k iu t l c h s z k o l a c bh y l oc o r a z* i E c e 1 .
ZMnacTyl,2c zgodnie z sygnalami z IZ w nastqpnymokresie programowaniarouriez s4
plano\.vanepodobnego typu dzialania. Na poziomie regionalnym WUP planuje prowadzi6
politykq w kierunlu stwazania rdzncgotypu zachQt(niekonieczniew formrieplatnychstazy).
kt6re pozwol4 na przebudowq szkolnictwa zawodowego i uatrakcyjnieniago, szczeg6lnie
\& oczachrodzicdw, kt6rzy w duzcj mierze wybierajqdzieciomiciezkQedukacyjnQ
Pan Jacek I'asternak zaznaczyl,ze obok mozli*osci udzialu w stazachi dobregoprogramu
rozwoicwego szkoly wplyrv na wybory mlodziezy bgdzie miala absorpcjauczniow przez
pracodawc6w.Jeili uczei nie bqdzie widzial slvojcj przyszloscipo szkolc, to szczeg6lniete
podmioly, kt6re maj4 kiepskie programy, brak wsp6lpracy z pmcodawcani - upadn4
niezalei:nie od wsparcia z funduszy unijnych. Je(lj pracodawcy bQd.t widziei intercs
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w dzialaniudanejszkolyto powiDnite szkolywspom6c,cos od siebiedolozy6,bo intercs
musiby6obop6lny.
pojawil sig nowy zaw6d
Pan Ircneusz KubiS dodal, ze na ryntu bez-robotnych
w projektach"- ludzie interesujqsiQ tym, ile mogQdostadza Lrdzial
.,uczestniczqcego
w projekcie,a nie szukaniemrozwi4zaniaswojegoproblemu.W kontekicie rozmowy
o platnosciachza slrte nalezyje uzna6za bonus,bo uczen pozna w prahyce dany zaw6d
i staniesiQ atrakcyjniejszydla pracodawcy.Zgodzil sip z przedm6wcaze bezpoSrednie
dan)rmzawodemi szkol4bEdziemie6mozliwo36zatrulnienia
przelozenie
na zairlteresowanie
nie samfakt organizacjistazy.
u pracodawcy,
Pan Jacek Pasternakwskazal,iz ten progmn da mozliwoSiz jednej stronyw zwiqzku
z reform4edukacin4 na wejSciebez koszt6ww now4refornQ,z drugiejna pokaz.ufesiQ
jak i intelektualnego.
Wtedy szkola ma szansg
tak parku maszynowego
i doposazenie
to oznaczd'
uhzymaniasiQ.Je6lipo technikach60olouczni6widzie na studiahumanistyczr\e
ze wyb6rszkolybyl zly i dlalegotak waznejest doFdztwozawodowe,kt6rejest elernentem
wyboruSciezkizycia.
juz na poziomie
musi nastqpi6
ze wyb6r kierunkuksztalcenia
Pani [wa Tabisz zaznaczyra,
gimnazjum.
stazunie bQdzie
Pan Leslaw Cuprys stwierdzil,ze mozliwosdodbyciajednomiesiqcznego
bpdziedla ucznia
wplywu na wyb6r szkolyzawodowej,bo najwazniejsza
mialaznacz4cego
pracy.Cho6podkeSlil,ze kazdaformawsparciajest potzebnai ten
mozliwosiznalezienia
nauczycielskie,
rzenieSlnik6wi u,lzni6w.
projektiest bardzooczekiwanypzez Srodowiska
panstwa.
odej6cieod dyskusjinatemalpolirykiedukacyjnej
Zaproponowal
ponie$az
ze nie powstawalyniepubliczne
uczelnietechniczne
Pani ErvaTabiszzauwazyla,
wymagaj4 odpowiednio uysokiego poziomu inwestowaniapienigdzy. Obecnie jest
a nikt siQnie przejmuje,ze w szkoly
naglosnionytematzamykaniaszk6l podstawowych,
np. laboratoa szkolyalbosprzqtz kt6rego
zawodowe
muszqby6 odpowiedniowyposazone,
korzystamlodzie2.
Pan Leslaw CnpryS zaznaczyl, ze temat dotyczecy szkolniclwa zawodowegoj€ist zbyt
Podkomitetu.
WystosowalpropozycjE
zaploszenia
szerokiz punkturvidzeniacel6wspotkania
czlonk6w PKM na spotkanieWojew6dzkiejRady Zatrudnieniai rozpoczqcialozm6w
z burmistrzamii w6jtami lub organizacjispotkaniazwiqzanegoz tym tematem.
PKM z Wojew6dztri4
Radq
Fan Konrad Fijolek poinfomowal,ze wniosekzintegrowania
puentq2e,,mamynadziejq,ze reforma
Zatrudnienia
zostalprzyjEtyi podsumowaldyskusjQ
kt6rajestplanowana
bQdziesprzyjalanaszemuprojektowi,a naszproiektbqdzie
szkolnichva,
wsoiera6
refome".
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Pani Gra2f,'na Dytko podzigkowalaza dyskusjg i poprosila o przedstawienieinformacji
o stanie rcalizacji projektu systemowegoz Poddzialania 8.1.4 ,,Przewidywaniezmiauy
gospodarczej"wdrazanegow Wydziale Informacji Statystyczneji Analiz.
Pan Marcin Dygoi przedstawil prezentacjg,w tJ4n stronQintemetowg uruchomion4dla
Projektu wraz z ciekawymi hformacjami dot. zrealizowanych juz badan zwiqzarlych
z rcgionaln).rn rynkiem pracy: mportem ,,Analiza trend6w rozwojowych seLtom uslug
rlnkowych w 2010 r.", 3 raportamiw mmach opracowaniawlasnego-,,Aaaliza sytuacji na
r],rku pracy wojew6dztwapodkaryackiego", 3 raportami w mmach opmcowania,,Rarking
zawod6w deficyowych i nadwyzkowych w wojew6dztrvie podkaeackim", raportem
z analizyefektlunoici program6wrynku pracy.
W zwiqzku z brakiem p)4ai dol przedstawionychinfonnacji Pani Graiyna Dytko
zaproponowalaprzej6ciedo nas4pnegopunktu posiedzenia.
6. Dzialania RO EFS Wojew6dztwa Podkarpackiego w 2012 r.;
Pani Gra2yna Dytko poinfomowala czlonk6w PKM PO KL o nowych dzialaniach
Regiomlnych OSrodk6wEFS z Wojew6dztwaPodkarpackiegow 2012 roku. Przedstawila
r6wnie2priorytety na 2012 r. (w tym grupy defaworyzowanena rynku pracy) ktore maj4 byi
objQtewspaxciemO6rodk6w.Zrm6cila uwagqrra nowatorskierozwi{zanie przyjEtejedynie
przezWUP w Rzeszowie(i uzgodnionez 4 ROEFS-arniw woj. podkarpackm)polegaj4cena
wsparciu insq4ucji, organizacji w zakresie pr2ygotow).waniaich do skladaniaprojekt6w
szczeg6lnie dla os6b w wieku 50+ i os6b niepelnosprawnych.ROEFS-y zatrudai4
(finansowanychz puli IP) Lider6w ds. os6b 50+ i Lider6w ds. os6b niepehrosprawnych
kt6rych zadaniembEdzie aktyrvizacja Srodowisklokalnych, diagnozowanierzeczyrristych
potzeb i problem6w os6b niepelnosprawnychi 50+, makslmalne zmobilizowanielokalnych
insqtucji i organizacji pozarz4dowychdo skladaniaprojekt6w oraz korzystaniaz pomocy
szkolenioweji doradczejEFS. Szczeg6lowaifllofitracja przedstawionazostalaw prezentacji.
Do tej czQsciposiedzenianie zgloszonopytaf.
7. Uwagi i wnioski
Nie zostalyzgloszoneZadnedodatkowewnioski orazuwagi formalne.
8. Zakofczenie
Wobec wyczerpania temat6w stanowi4cych przedmiot X posiedzenia PKM
Wiceprzewodnicz4ca podzigkowala czlonkom za udzial w posiedzeniu i dyskusji
mer',torycznej.Zasygnalizowalaponadto,2e w marcu odbpdziesig posiedzenieRegionalnej
Sieci Tematycznej- celem dokonaniaocenystategii wdftlzaniaprojektu irmowacyjnegodot.
modelu dla insq'tucji rynku pracy przy obsludzeos6b 50+. Zaprosila czlonk6w PKM do
udzialu w RST.
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Protokolowala:
JoannaChobak
SekletalzPKM PO KL

Zal4cznki.
nt. zmianw PlanieDzialaniana 2012r. dla PdorytetuVII PO KL.
1. Prezentacja
2. Prczanl^cjant, z$tlanw PlanieDzialaniana 2012r. dla Priorletu VI PO Kf.
3. Uchwala rr 23 PKM PO KL Wojew6dztwa Podkarpackiegoz dfia 22 lltlr,go 2ll2r.
w sprawie pozgwnej rekomendacjizmian Plan6w Dzialania ta rok 2012 dla Pliorltetu
Yl Rytek pracy otwdrty dla wszystkichi dla Pdort4etuVII Prcmocia integracii spolecznei
w ramachProgramuOperacyjnegoKapital Ludzki.
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