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Aktualności PO KL
Plany działania na 2012 r.
Zmiany w dokumentach programowych

Witamy Państwa w kolejnym, „wiosennym” wydaniu
naszego Biuletynu. Początek roku przyniósł wiele istotnych
zmian w dokumentach programowych związanych z wdrażaniem PO KL, stąd na łamach naszego kwartalnika nie
zabraknie informacji o zakresie tych zmian. Przedstawiamy
także najważniejsze założenia dotyczące Planów Działania na
2012 r. dla poszczególnych Priorytetów wdrażanych w woj.
podkarpackim, nowatorskie zmiany jakie wprowadziliśmy do
ofert Regionalnych Ośrodków EFS w regionie, wymogów
dotyczących realizacji projektów systemowych, w tym
związanych z indywidualizacją nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych. W Biuletynie nie zabraknie także innych
ciekawych i ważnych zwłaszcza dla Beneficjentów PO KL
informacji, dlatego też serdecznie zachęcam do lektury.
Konrad Fijołek
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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PLANY DZIAŁANIA 2012 ROK
Za nami doświadczenia 5 lat wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, do końca 2011 r. Projektodawcy
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie złożyli prawie 9,5 tys. wniosków o dofinansowanie, podpisano ponad 1,6 tys.
umów na łączną wartość prawie 1,374 mld PLN.
Co planujemy na rok 2012?
Plany działania ostatecznie zostały zatwierdzone w dniu
5 stycznia 2012 r. po ponad półrocznym procesie uzgodnień
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Komisją Europejską oraz
Komitetem Monitorującym PO KL. Na ostateczny kształt Planów
działania wpływ miały również konsultacje społeczne.
W ubiegłym roku konsultacje nad Planami działania (PD)
na 2012 rok miały bardzo szeroki wymiar - przeprowadzone
zostały zarówno za pośrednictwem naszej strony internetowej,
w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych w największych
miastach regionu (Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Dębica), jak
i wśród członków m.in. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Zatrudnienia, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Podkomitetu
Monitorującego, czy pracowników Kuratorium Oświaty.
Opracowane PD zostały dostosowane do zmian
wynikających z przeglądu śródokresowego PO KL, a co za tym idzie
zmian m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Wsparcie
ukierunkowane zostało na zapewnienie kompleksowej pomocy
uczestnikom projektu, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, o niskich kwalifikacjach, z obszarów
zmarginalizowanych gospodarczo. W PD położono również duży
nacisk na zapewnienie efektywności zatrudnieniowej realizowanych projektów.
Dzięki otrzymaniu przez WUP w Rzeszowie dodatkowych
środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania w Planach
działania założono również realizację nowych form wsparcia,
zaplanowano ponadto ogłoszenie dodatkowych konkursów, które
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu oraz cieszyły się
powodzeniem wśród Projektodawców.
Dodatkowe środki w ramach Krajowej Rezerwy
Wykonania przeznaczone zostały na realizację:
• Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
• Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja samozatrudnienia
• Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej
W PD na 2012 rok duży nacisk nałożono na realizację
projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej.
W ramach Priorytetu VII i IX zaplanowano przeprowadzenie
konkursów na projekty innowacyjne natomiast w ramach
wszystkich Priorytetów VI-IX konkursów współpracy ponadnarodowej.
Projekty innowacyjne są bardziej twórcze niż standardowe projekty PO KL. Mogą przy tym służyć wymianie informacji,

doświadczeń, dobrych praktyk. W ramach tego typu projektów
w większym stopniu niż w projektach standardowych, możliwe
jest kreatywne, elastyczne oraz indywidualne podejście do
uczestników projektu, ich problemów czy potrzeb.
Realizacja tego typu projektów możliwa jest wyłącznie
w ramach zamkniętego katalogu Tematów projektów innowacyjnych. Wybór tematów jest uwarunkowany zapotrzebowaniem
na innowacyjne rozwiązania w konkretnych obszarach w danym
regionie.
W projektach współpracy ponadnarodowej otrzymujemy natomiast możliwość zdobycia niepowtarzalnych
doświadczeń, poszerzenia horyzontów oraz osiągnięcia lepszych
i trwalszych rezultatów niż w przypadku realizacji projektów
standardowych realizowanych czy to samodzielnie czy to we
współpracy z partnerem krajowym.
W ramach Priorytetu VI (Poddziałanie 6.1.1) dla
projektów współpracy ponadnarodowej zakłada się realizację
następujących typów operacji: identyfikacja potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia; organizacja warsztatów oraz
szkoleń z technik aktywnego poszukiwania oraz nabywania
kompetencji kluczowych; wsparcie psychologiczno-doradcze
osób wchodzących/powracających na rynek pracy; realizacja
programów aktywizacji zawodowej (zakładająca m.in.
pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, szkolenia,
subsydiowane zatrudnienie).
Zaplanowane w ramach realizacji współpracy formy
działań kwalifikowanych to: organizowanie konferencji,
seminariów, warsztatów, spotkań; prowadzenie badań i analiz;
przygotowanie tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań,
raportów; adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju; doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne
oraz wypracowanie nowych rozwiązań.
Jako jedno z kryteriów dostępu wskazano, iż projekt
zakładać musi, co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
W ramach Priorytetu VII zaplanowano przeprowadzenie
konkursu na projekty innowacyjne oraz współpracy
ponadnarodowej (wdrażane w ramach Poddziałania 7.2.1).
Możliwymi do realizacji tematami projektów
innowacyjnych jest: zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej
(prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych,
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji
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zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających
szczególnego wsparcia, zwalczanie dyskryminacji, w szczególności
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie
ogólne oraz wspieranie uczniów/studentów o indywidualnych/
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej
realizowane będą następujące typy operacji: wsparcie dla
tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji
społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych
z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej; rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego
i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej
(w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji
lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu
pracy).

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej
(Poddziałanie 9.1.2) typami projektów przewidzianym do
realizacji będą: programy rozwojowe szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich
osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu
kształcenia, obejmujące m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
dla uczniów wykazujących problemy w nauce; programy
skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza
systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego; dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnych uwzględnieniem
ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczomatematycznych; rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia
związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym; wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania
i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy
tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego
zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do
poprawy jakości nauczania.

Formami działań kwalifikowanymi w ramach współpracy
będą: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
i spotkań; przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji,
opracowań, raportów; adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju; wypracowanie nowych rozwiązań.
Jednym z kryteriów dostępu będzie adaptowanie
rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
W ramach Priorytetu VIII (Poddziałanie 8.2.1)
realizowane będą projekty współpracy ponadnarodowej,
w ramach, których przewidziano następujące typy operacji: staże
i szkolenia praktyczne m.in. dla pracowników przedsiębiorstw
w jednostkach naukowych, pracowników naukowych w przedsiębiorstwach; tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko
wykwalifikowanego personelu; wsparcie dla przedsiębiorstw
obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników
przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników
naukowych placówek naukowych i uczelni ukierunkowane na
wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Formami działań kwalifikowanymi w ramach wszystkich
typów operacji będą: organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów; przygotowanie tłumaczenia i wydawanie publikacji,
opracowań, raportów; adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju; doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty
studyjne; wypracowanie nowych rozwiązań.
Podobnie jak w przypadku projektów współpracy
ponadnarodowej realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII jako
kryterium dostępu założono m.in. adaptowanie rozwiązań
wypracowanych w innym kraju.
W ramach Priorytetu IX zaplanowano realizacje
projektów zarówno innowacyjnych jak i współpracy
ponadnarodowej.
Tematem projektów innowacyjnych będzie: wspieranie
nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby uczące się
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Formą działań kwalifikowanych w ramach współpracy
będzie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju
oraz wypracowanie nowych rozwiązań.
Jako kryterium dostępu wskazano obowiązek wniesienia
wkładu własnego w wysokości od 12 % do 15% wartości projektu,
pochodzącego z budżetu organu prowadzącego szkoły/placówki,
której program rozwojowy realizowany jest w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Projektodawców do
zapoznania się z zapisami Planów działania zamieszczonymi na
naszej stronie internetowej oraz aktywnego składania wniosków.
Zachęcamy szczególnie do składania wniosków na projekty
innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej!

DOKUMENTY PROGRAMOWE

HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2012 ROKU

Luiza Trela
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ZMIANY DO ZASAD DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW
W RAMACH PO KL NA 2012 ROK
22 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Najważniejsze zmiany wyprowadzone w dokumencie to:
1. Wprowadzenie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie drogą elektroniczną (o ile Instytucja
Organizująca Konkurs dopuści w dokumentacji konkursowej
możliwość złożenia wniosku w takim trybie). Wnioski można
składać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) lub w inny sposób
pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej
wniosek. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje
jednakże, iż nie dopuszcza składania wniosków w takim trybie.
2. Wprowadzenie do Planów działania obowiązku przedstawienia przez Instytucję Pośredniczącą informacji w dokumentacji konkursowej, o planowanych do osiągnięcia
rezultatach (wskaźnikach monitorowania) poszczególnych
konkursów. Zmiana ta ma na celu umożliwienie Instytucjom
Pośredniczącym planowania postępów w osiąganiu wskaźników monitorowania PO KL w ramach poszczególnych
konkursów.

w sposób wadliwy lub niepełny przewodniczący KOP może
podjąć decyzję o skierowaniu wniosku do negocjacji
w kwestionowanym zakresie.
7. Wprowadzenie zapisów, że przy opracowywaniu listy dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dokumentacji konkursowej IOK powinna w miarę
możliwości uwzględnić ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) wprowadzającą
w wielu przypadkach prawo składania oświadczeń w miejsce
obowiązku przedstawiania zaświadczeń (przedmiotowy zapis
ma na celu zwrócenie uwagi na wprowadzenie przez ww.
ustawę systemowej zmiany kultury składania zaświadczeń na
kulturę składania oświadczeń poprzez wprowadzenie prawa
składania oświadczeń w miejsce dotychczasowego obowiązku
przedstawiania zaświadczeń).
8. W zakresie dotyczącym procedury odwoławczej:
-

uspójniono treść podrozdziału 6.16 Zasad dokonywania
wyboru projektów z wydanym przez IZ PO KL komunikatem
dotyczącym niedopuszczalności wniesienia skargi w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez
rozpatrzenia,

-

doprecyzowano sposób przeprowadzania ponownej
oceny w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego.
Wskazano, iż wynik powtórnej oceny nie powinien być co
do zasady mniej korzystny niż uzyskany podczas
pierwotnej oceny wniosku, jednakże jeśli podczas
powtórnej weryfikacji wniosku IOK dostrzeże wady
wniosku nie pozwalające na jego dofinansowanie, mimo iż
nie były one wykryte na etapie oceny pierwotnej, powinna
je wykazać przy formułowaniu powtórnej oceny wniosku,

-

doprecyzowano sposób doręczenia pism dotyczących
procedury odwoławczej i liczenia terminu na wniesienie
środków odwoławczych w przypadku niepoinformowania
przez Wnioskodawcę o zmianie adresu korespondencyjnego,

-

doprecyzowano kwestie dotyczące sposobu sporządzania
odpowiedzi na środki odwoławcze (poprzez umieszczanie
informacji czy zarzut został uznany / częściowo uznany /
nieuznany) oraz umieszczania podsumowania dotyczącego wyniku wydanego rozstrzygnięcia.

3. Doprecyzowanie zapisów dotyczących możliwości dokonywania oceny projektów systemowych przez ekspertów:
-

-

instytucja, w której oceniany jest projekt systemowy
może wyznaczyć do oceny projektu swojego pracownika
lub zlecić dokonanie oceny ekspertowi zewnętrznemu,
w przypadku, gdy projekt systemowy zamierza
realizować Instytucja Pośrednicząca w Działaniu, w którym nie powołano IP2 i nie ma możliwości zachowania
rozdzielności funkcjonalnej zadań związanych z przygotowaniem i oceną wniosku o dofinansowanie projekt
składany jest do IP, która zleca dokonanie oceny przez
dwóch ekspertów. W przypadku rozbieżności w ocenach
dokonanych przez dwóch ekspertów IP zleca dokonanie
oceny trzeciemu ekspertowi, którego ocena rozstrzyga
rozbieżności.

4. Wprowadzenie zapisów dotyczących obowiązku powoływania w ramach projektów systemowych Grupy Sterującej
w skład, której wchodzą Projektodawca, partnerzy projektu
(o ile projekt przewidziany został do realizacji w partnerstwie),
przedstawiciel/e instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie (IP lub IP2) oraz – o ile jest to zasadne –
przedstawiciele środowisk reprezentujących grupy docelowe,
do których kierowane będzie wsparcie w ramach projektu.
Zmiana ta ma na celu zapewnienie współpracy i wymiany
informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami uczestniczącymi w realizacji projektów systemowych PO KL.
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących zasad przeprowadzania
konkursu, w którym do dofinansowania wybrany zostanie
tylko jeden projekt.
6. Rozszerzenie – w celu zapewnienia wyboru do dofinansowania
projektów zakładających wysoki poziom merytoryczny oraz
optymalną relację nakład/rezultat – kompetencji przewodniczącego Komisji Oceny Projektów. Wprowadzono
zapis, że w przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana
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9. Dokonanie zmiany wzorów Kart oceny merytorycznej
wynikającej z przyjęcia przez Komitet Monitorujący PO KL
ogólnego kryterium horyzontalnego.
Nowe Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach
Programu Kapitał Ludzki obowiązują dla konkursów ogłaszanych
oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych
składanych od 1 stycznia 2012 roku.
Luiza Trela
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ZMIANY W SzOP I ICH WPŁYW NA KONSTRUOWANIE PLANÓW
DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE
NA ROK 2012
Wraz z nowym rokiem nastąpiły zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Znowelizowana wersja tego dokumentu zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany, które zostały wprowadzone mają zróżnicowany
charakter, a ich stopień ważności jest niejednorodny. Tak więc
zakres zmian jest dość szeroki począwszy od zmian kosmetycznych, aż po zupełnie nowe, wcześniej nie występujące. Różnic
w porównaniu z poprzednim dokumentem jest wiele, a sposobność przedstawienia wszystkich wykracza poza możliwości
ramowe niniejszego artykułu. W związku z powyższym skoncentruję się w nim na przedstawieniu najistotniejszych zmian
w kontekście Planów Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie na rok 2012. Jednocześnie, aby zapewnić Państwu
lepszą orientację w tegorocznych planach konkursowych oraz
starając się nadać tekstowi bardziej jednolity charakter poniżej
przedstawiam tendencje oraz pewne cechy wspólne dla zmian
jakie zostały wprowadzone w dokumentach programowych oraz
systematyczny podział na konkretne priorytety: ograniczenie
liczby wniosków składanych przez jednego Projektodawcę w ramach ogłoszonego konkursu;
- nacisk na realizację projektów skierowanych do osób
o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz w wieku 50+;
- skierowanie strumienia wsparcia na obszary zmarginalizowane gospodarczo;
- nacisk na realizacje kompleksowych form wsparcia;
- nacisk na efektywność form wsparcia i trwałość
rezultatów.
W ramach Priorytetu VI ogłoszone zostaną, aż trzy
konkursy cieszącego się wśród Wnioskodawców dużą
popularnością poddziałania 6.1.1. Różnica w stosunku do lat
ubiegłych polega na wyodrębnieniu konkursów według ścisłego
podziału na uprawnionych do składania projektów Wnioskodawców lub grupy docelowej. W ten sposób w jednym konkursie
będą mogły zostać objęte wsparciem tylko osoby pozostające bez
zatrudnienia niepełnosprawne i po 50 roku życia, a w ramach
drugiego wszystkie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
stanowiące co najmniej 60 osobowa grupę docelową w projekcie.
W przypadku trzeciego konkursu w ramach poddziałania 6.1.1
uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie będą tylko
powiatowe urzędy pracy. Istotną zmianą w stosunku do lat
ubiegłych jest wprowadzenie we wszystkich trzech konkursach
obligatoryjnego obowiązku osiągnięcia wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej, którego poziom zależny jest od rodzaju konkursu
i grupy docelowej. Wiele osób ucieszy na pewno wiadomość

o możliwości aplikowania w tym roku o środki na założenie
własnej działalności gospodarczej tym bardziej, że kwota
zaplanowana na ten cel wynosi aż 61,5 mln PLN. Dotacje
przyznawane będą jednak tylko osobom bezrobotnym
zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy województwa
podkarpackiego, a w dodatku należącym do jednej z czterech
kategorii: osoby poniżej 25 roku życia, osoby niepełnosprawne,
osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby bezrobotne,
których czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych
wynosi co najmniej 6 miesięcy. Nowością są mikro pożyczki
przyznawane w ramach 6.2. Ta forma zwrotnej pomocy
przyznawana będzie wszystkim osobom bez względu na fakt
posiadania zatrudnienia bądź statusu osoby bezrobotnej.
Wnioskodawca ubiegający się o realizacje projektu musi wykazać
się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie udzielania
mikropożyczek na działalność gospodarczą oraz udzieleniem
w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 50 mikropożyczek na terenie
województwa podkarpackiego, a premiowane w ramach tego
konkursu będą projekty, w których co najmniej 30% uczestników
będą stanowiły osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ oraz
poniżej 25 roku życia.
Z kolei w ramach Priorytetu VII zupełną nowością jest
działanie 7.4, które pojawiło się w Szczegółowym Opisie
Priorytetów POKL po raz pierwszy. Dotyczy ono organizowania
programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Drugim możliwym typem projektu są działania
o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania
edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika
w środowisku pracy. W projektach będzie można realizować staże
i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie
wspomagane, obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne
u pracodawcy lub skierowanie i sfinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ. Preferowane będą projekty
realizowane na terenie gmin charakteryzujących się najwyższym
odsetkiem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności.
W Priorytecie VIII nie pojawiło się żadne nowe działanie
nie mniej jednak i w tym priorytecie wprowadzono wiele istotnych
zmian. Przede wszystkim w poddziałaniu 8.1.1 nie będzie
możliwości realizowania projektów obejmujących szkoleń,
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kursów i poradnictwa zawodowego skierowanego do dorosłych
osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
udziałem w projekcie. Oprócz tego w trzech planowanych dla tego
poddziałania konkursach wprowadzone zostały bardzo istotne
dodatkowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. Projekty
realizowane w ramach jednego konkursu, krótko mówiąc będą
musiały spełnić zasadę komplementarności. Plany Działania
wymieniają w kryteriach szczegółowych listę projektów
i programów, z którymi projekt realizowany w ramach
poddziałania 8.1.1 będzie musiał być powiązany bądź stanowić
jego uzupełnienie. Poprzez przyznawanie premii punktowej za
spełnianie kryteriów strategicznych, można powiedzieć, że
preferowane będą projekty skierowane do osób o niskich
kwalifikacjach oraz osób w wieku 50 lat i więcej. W drugim
konkursie poddziałania 8.1.1 określone zostały konkretne kierunki
szkoleń, które mają szanse na uzyskanie dofinansowania i są to
szkolenia związane z tematyką energii odnawialnej. W trzecim
konkursie preferowane będą projekty skierowane do osób
niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach lub osób w wieku
powyżej 50 lat, a także takie, które kierują wsparcie do
przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie powiatów
zmarginalizowanych gospodarczo. W poddziałaniu 8.1.2
nowością jest wprowadzenie wymaganego wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50%.
Najwięcej zmian, które pojawiły się w SzOP oraz Planach
Działania dotyczą Priorytetu IX. Bardzo pozytywną informacją jest
zaplanowane w pierwszym kwartale ogłoszenie konkursu na
poddziałanie 9.1.1, które nie tylko cieszyło się dużą popularnością
w latach ubiegłych, ale też jest działaniem społecznie niezwykle
istotnym, ponieważ realizacja projektów w ramach tego działania
przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Różnice w stosunku do
ostatniego ogłoszonego konkursu dla tego działania są jednak
znaczne. Dużą zmianą jest wprowadzenie zasady pozwalającej na
utworzenie nowych przedszkoli tylko na terenie 30% gmin
z terenu województwa podkarpackiego o najniższym stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nowością jest też
wymóg utrzymania stworzonych w ramach projektu przedszkoli
lub innych form wychowania przedszkolnego przez okres co
najmniej równy z okresem realizacji projektu lub zobowiązania się
do utrzymania zwiększonej liczby dzieci. Wymóg ten jest próbą
zapewnienia trwałości i stabilności funkcjonowania przedszkoli
również po zakończeniu dofinansowania zewnętrznego.
W ramach tego poddziałania możliwe jest również objecie
wsparciem istniejących w województwie podkarpackim
przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form
wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania
dodatkowych miejsc przedszkolnych. Wnioskodawcy zobowiązani
są zapewnić wkład własny w projekcie w wysokości 15% wartości
projektu. Kolejna istotna zmiana w obszarze Priorytetu IX to
zmiana systemu realizacji działania 9.2. W związku z osiągnięciem
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niesatysfakcjonujących rezultatów w ramach sześciu konkursów
ogłoszonych od początku realizacji Programu, zmianie uległ tryb
realizacji działania z konkursowego na systemowy. Zupełną
nowością w Priorytecie IX jest wprowadzone z dniem 1 stycznia
2012 roku POKL działanie 9.6. Aby najszybciej i najlepiej
zobrazować specyfikę tego działania można powiedzieć, że jest to
hybryda trzeciego typu projektu poddziałania 8.1.1 oraz dawnego
działania 9.3. W ramach tego działania ogłoszone zostaną trzy
konkursy. Pierwszy będzie dotyczył realizacji zadań analogicznych
do tych, które dozwolone były w działaniu 9.3. Drugi konkurs
oznaczony numeracją poddziałania 9.6.2 to niespotykana dotąd
nowość. W projektach będą realizowane szkolenia i kursy
skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT
i znajomości języków obcych. Grupę docelową mogą stanowić
osoby bezrobotne, pracujące i uczące się w wieku 18-64 lata.
Ostatnie poddziałanie 9.6.3 ma znamiona konkursu pilotażowego
dotyczy świadczenia usług doradczych dla osób dorosłych, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy
w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia
odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.
Mam nadzieje, że udało mi się zwrócić Państwa uwagę na
najistotniejsze zmiany w SzOP i Planach Działania. Należy
pamiętać, że artykuł nie zastąpi uważnej lektury Dokumentacji
Konkursowej i innych dokumentów programowych, do których
szczegółowego przestudiowania gorąco zachęcam. Oczywiście
zachęcam również do korzystania z pomocy Punktu
Informacyjnego POKL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
tel. 17 850 92 35.
Przemysław Denda
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ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
W dniu 20 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmieniony dokument Projekty systemowe powiatowych
urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Potrzeba wprowadzenia zmian podyktowana była
koniecznością zachowania spójności zapisów przedmiotowego
dokumentu ze zaktualizowanymi w grudniu 2011 r. Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, jak
również koniecznością doprecyzowania zagadnień budzących
wątpliwości w trakcie wdrażania projektów systemowych.
Do najistotniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone
w dokumencie należy zaliczyć:
ü Możliwość zawieszenia realizacji projektów systemowych w przypadku wyczerpania alokacji na Poddziałanie 6.1.3, przy jednoczesnym obowiązku stosowania
następujących przepisów umowy ramowej:
− rozliczenia całości środków przyznanych na
realizację projektu systemowego,
− poddania się kontroli uprawnionych organów,
− udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących
projektu systemowego.
ü Doprecyzowanie zasady stosowania reguły proporcjonalności, zgodnie z którą weryfikacja stopnia spełnienia
ww. reguły dokonywana jest po zakończeniu każdego
roku budżetowego na podstawie przekazanych przez
projektodawcę ostatecznych informacji dotyczących
wykonania wszystkich wskaźników, w szczególności
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, mającej
decydujący wpływ na skuteczność zatwierdzenia
wniosku beneficjenta o płatność za ostatni okres
rozliczeniowy w danym roku budżetowym.
W przypadku stwierdzenia, iż reguła proporcjonalności
nie została spełniona, wojewódzki urząd pracy
dokonuje korekty zatwierdzonych wydatków
w końcowym wniosku o płatność zgodnie z poniższą
metodologią postępowania:
− w przypadku wydatków niekwalifikowanych
odnoszących się do niespełnienia kryteriów
dostępu, w tym niezrealizowania wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej, kwota rejestrowana
jest w rejestrze obciążeń na projekcie jako kwota
wycofana i nie podlega zwrotowi do dysponenta
Funduszu Pracy;
− w przypadku wydatków niekwalifikowanych
odnoszących się do niespełnienia celu projektu
wyrażonego wskaźnikiem pomiaru celu głównego
i celu szczegółowego, kwota rejestrowana jest
w rejestrze obciążeń na projekcie jako kwota do
odzyskania, co pociąga za sobą konieczność

dokonania jej zwrotu na rachunek dysponenta
Funduszu Pracy.
Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapisami Zasad
finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą
proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej
regule podlegających, jeśli projektodawca o to
zawnioskuje i odpowiednio uzasadni przyczyny
nieosiągnięcia założeń projektu, w szczególności
wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia
założeń projektu.
ü Wprowadzenie obowiązku uwzględnienia przy podziale
środków Funduszu Pracy na powiaty przez wojewódzkie
urzędy pracy spełnienia kryteriów dostępu, w szczególności kryterium efektywności zatrudnieniowej.
ü Doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu
postępowania w przypadku umorzenia przez starostę
należności uczestnikowi projektu, zgodnie z którymi bez
względu na to, w jakiej części należność ta podlega
umorzeniu, w tabeli 7 wniosku beneficjenta o płatność
należy ująć całość wydatku niekwalifikowanego,
natomiast w rejestrze obciążeń na projekcie kwota
podlegająca umorzeniu bez względu na okres, w jakim
została poniesiona, winna być rejestrowana jako kwoty
wycofane, co oznacza, że powiatowy urząd pracy nie
jest zobowiązany do zwrotu środków dotyczących
korekty finansowej na rachunek projektu.
ü Zniesiono obowiązek dwukrotnego przeprowadzenia
badania ewaluacyjnego projektu systemowego tj. w połowie oraz na koniec jego okresu wdrażania. Obecnie
projekt systemowy podlega obowiązkowemu badaniu
ewaluacyjnemu tylko raz w ciągu jego realizacji.
Dokument wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
z uwzględnieniem przepisów przejściowych do Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wersja
z dnia 15.12.2011 r. Oznacza to, iż weryfikacja reguły
proporcjonalności w projektach systemowych w roku 2012
w odniesieniu do projektów realizowanych w 2011 roku nastąpi
już w oparciu o zmieniony dokument, natomiast weryfikacja
spełnionych kryteriów dostępu, w szczególności wykonanie
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przy podziale środków
Funduszu Pracy na powiaty, będzie miała zastosowanie dopiero
przy podziale środków na rok 2013.
Małgorzata Drzewicka
Katarzyna Balawender
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ZASADY PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
ORAZ REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PO KL
– ZMIANY W DOKUMENCIE
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie od 2008 roku wdraża projekty systemowe
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Pomoc kierowana jest do klientów tych instytucji poprzez
wykorzystanie możliwości oferowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć,
klienci mogą otrzymać profesjonalnie świadczoną pomoc
ukierunkowaną na rzecz poprawy ich sytuacji zawodowej i społecznej. Szczególnie ważnym elementem każdego z projektów jest
rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz
programy aktywności lokalnej obejmujące m.in. wspieranie
zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne,
szkolenia oraz doradztwo zawodowe, czy też usługi o charakterze
edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest
wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na
przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek
pracy.
1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe „Zasady
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
PO KL”, które umożliwiają finansowanie wsparcia w ramach
projektów systemowych do końca czerwca 2015 roku. Jest to
niezwykle istotne, tym bardziej, iż instytucje realizujące projekty
systemowe nie dysponują środkami własnymi, koniecznymi do
kontynuowania polityki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną swoich podopiecznych.
Nadal jednostki organizacyjne pomocy społecznej, mogą
uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie nowych pracowników do
obsługi projektów (w tym środki na zatrudnienie dodatkowych
pracowników socjalnych w celu spełnienia standardów
ustawowych). Istnieje również możliwość wyposażenia stanowisk
pracy. Ważnym elementem jest również dostęp do wielu
darmowych szkoleń, oferowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej. Nowością wprowadzoną w nowych Zasadach
jest możliwość organizowania wspólnych szkoleń dla
pracowników OPS oraz PUP, dzięki którym istnieje szansa rozwoju
współpracy pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy oraz
Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu zapewnienia kompleksowości wsparcia udzielanego klientom.
W wyniku zmian nastąpiło również doprecyzowanie
zapisów spełniania wymogu organizacyjnego polegającego na
wskazaniu, iż w przypadku ośrodków realizujących zadania
pomocy społecznej należące do zadań gminy i powiatu wymagane
jest równoczesne spełnienie wymogu zatrudnienia co najmniej 1
pracownika socjalnego na 2000 tys. mieszkańców, nie mniej
jednak niż 3 pracowników socjalnych w OPS oraz zatrudnienie co
najmniej 1 pracownika na stanowisku doradcy ds. osób
niepełnosprawnych.
Istotną zmianą jest także wskazanie, iż zasiłki i pomoc
w naturze w ramach kontraktu socjalnego lub innej formy
aktywizacji, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, a także
dofinansowanie ze środków PFRON mogą być udzielane w postaci
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na usamodzielnienie
również dla osób opuszczających pieczę zastępczą, domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
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Zaistniała również możliwość organizacji i finansowania wsparcia
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów
rodzinnych czy też mediatorów.
Projektodawcy konstruujący wnioski o dofinansowanie
na 2012 rok mają możliwość skorzystać z możliwości dotyczących
skierowania do pracy lub na staż zawodowy w istniejącej
spółdzielni socjalnej. Te formy wsparcia powinny dotyczyć
w szczególności uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych
tego typu placówek, przygotowujących się do aktywizacji
zawodowej i do wejścia na rynek pracy. Należy zaznaczyć, iż
w wyniku realizowanych obecnie projektów konkursowych
w województwie podkarpackim powstanie wiele nowych
spółdzielni socjalnych zakładanych zarówno przez osoby fizyczne,
jak i osoby prawne.
Dzięki nowym rozwiązaniom projektodawca może
skierować i sfinansować badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Biorąc
pod uwagą, iż grupy wpierane w ramach opisywanych działań
należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, nowe rozwiązanie w sposób znaczący przyczynią się do
rozwiązywania ich trudnej sytuacji zatrudnieniowej. Ponadto
w ramach projektów koszty związane z wyżywieniem oraz
dojazdem dotyczą zarówno uczestników projektu, jak i osób z ich
otoczenia, pod warunkiem korzystania z pomocy w ramach
projektu. Przyczyni się to niewątpliwie do możliwości objęcia
wsparciem szerszej grupy osób potrzebujących pomocy, które ze
względu na sytuację rodzinną nie mogły do tej pory pozwolić sobie
na udział w projekcie.
Zmiany dotyczą również technicznych aspektów
związanych z realizacją niniejszych projektów. Doprecyzowano
zapisy dotyczące wynagrodzeń w oparciu o znowelizowane
Zasady finansowania z dnia 22.12.2011r. W odniesieniu do
nagród i premii przeznaczonych dla personelu projektu należy
zaznaczyć, że mogą być one kwalifikowalne wyłącznie, gdy są
powiązane z umową o pracę w ramach projektu, a ich wysokość
odpowiada stawkom stosowanym u Projektodawcy i jest
proporcjonalna do zaangażowania w realizację projektu.
W odniesieniu do dodatków kwalifikowalne są do wysokości 40%
wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą stanowić podstawę do wyliczenia wysokości
dodatku zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem że
przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa
powszechnie obowiązującego.
Mamy nadzieję, iż ryzyko wykluczenia społecznego i sfera
ubóstwa, która dotyczy sporej części rodzin obejmowanych
pomocą w ramach projektów systemowych POKL – dzięki nowym
rozwiązaniom – zostaną w znacznej mierze ograniczone, a osoby
wywodzące się z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, borykające się z problemem bezrobocia otrzymają
satysfakcjonujące wsparcie, które przyczyni się do rozwiązania ich
sytuacji zawodowej i społecznej.
Aneta Kardyś
Magdalena Najda
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INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
– ZMIANY W DOKUMENTACH W 2012 ROKU
Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008
r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego
indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. W ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, przewidziano możliwość realizacji programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które będą realizowane w trybie systemowym.
Podstawę programową stanowią Zasady przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie
indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy
prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, które zostały zaktualizowane 1 stycznia 2012 r.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w tym dokumencie
dotyczą:
ü Uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu
regulacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym
zwłaszcza dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć
do zapisów ww. aktu prawnego oraz wskazanie, iż liczebności
grup zajęciowych powinna być zgodna z Rozporządzeniem.
ü Wydłużenia w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji
projektów do 2014 roku z przyczyn niezależnych od
Beneficjentów, np. późne podpisanie umowy, wydłużenie
procedur przetargowych itp., tak aby działania
podejmowane w ramach projektów obejmowały pełny rok
szkolny 2013/2014.

ü Doprecyzowania kwestii przeprowadzania postępowań na
zakup usług edukacyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej
szkół.
ü Wprowadzenia na poziom programu nowego wskaźnika
pomiaru stopnia realizacji celu. Wskaźnik ten mierzy liczbę
szkół podstawowych, które zrealizowały projekty w zakresie
indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Za
moment pomiaru wskaźnika należy uznać zakończenie przez
szkołę wszystkich działań przewidzianych do realizacji w projekcie.
ü Zaktualizowania i doprecyzowania zapisów modelowego
wniosku o dofinansowanie, który jest załącznikiem nr 3 do
Zasad…
ü Wprowadzenia modyfikacji o charakterze redakcyjnym,
mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu.
Na realizację projektu systemowego z zakresu
indywidualizacji nauczania, na lata 2010-2013 województwo
podkarpackie otrzymało ponad 42 mln PLN, z tego w trakcie
realizacji jest 111 projektów na łączną kwotę blisko 26 mln PLN.
W roku 2012 zaplanowano rozdysponowanie ponad 16 mln PLN.
Szkoły liczące do 69 uczniów w klasach I-III mogą
otrzymać maksymalnie 30 tys. PLN, natomiast szkoły powyżej 70
uczniów w klasach I-III iloczyn kwoty 453,30 PLN i liczby uczniów
klas I-III. Dofinansowanie w projektach indywidualizacji procesu
nauczania wynosi 100%, bez uwzględnienia wkładu własnego.
Nabór wniosków trwa do 13 marca 2012 r. i będzie
ostatnim naborem przewidzianym w ramach Priorytetu IX PO KL.
Renata Gotfryd
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NOWE ZASADY FINANSOWANIA PO KL I WYTYCZNE W ZAKRESIE
KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PO KL
- CO SIĘ ZMIENIŁO W 2012 ROKU
Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe zapisy Zasad finansowania PO KL i Wytycznych w zakresie kwalifikowalność wydatków
w ramach PO KL w związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone w przedmiotowych
dokumentach oraz ich wpływ na realizację projektów finansowanych w ramach PO KL.
Najważniejsze zmiany Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Doprecyzowanie, iż podwójnym finansowaniem jest
opłacanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadań personelu
projektu, które mieszczą się w zakresie ich obowiązków
służbowych wynikających ze stosunku pracy. Wskazano iż z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane
osobowo lub kapitałowo z beneficjentem oraz zdefiniowano
w szczególności ww. powiązania. W zakresie stosowania zasady
konkurencyjności doprecyzowano, że sumowaniu podlegają
tożsame przedmiotowo zamówienia z zakresu dostaw, usług
i robót budowlanych tego samego rodzaju i o tym samym
przeznaczeniu, w odniesieniu do których istnieje możliwość ich
udzielenia w tym samym czasie, jak i wykonania przez jednego
wykonawcę.
W zakresie konstruowanie budżetu – wzmocniono
konieczność należytego szacowania kosztów w ramach projektu
przez beneficjenta, wprowadzając dla beneficjenta wymóg
przedstawienia potwierdzenia należytego szacowania kosztów
w przypadku, gdy zostanie on do tego zobowiązany na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie
podkreślono, że konstruując budżet projektu beneficjent
powinien kierować się zasadami kwalifikowalności określonymi
w Wytycznych, w szczególności uwzględniać stawki rynkowe.
Ponadto dodano zapis, że wykazanie danego wydatku w budżecie
projektu nie zwalnia beneficjenta z konieczności ponoszenia
wydatków zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
W nowelizowanej wersji Wytycznych wprowadzono
zapis, że w przypadku, gdy wystąpią oszczędności w ramach
projektu, które wynikają z przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub z zastosowania zasady
konkurencyjności, przekraczające 10 proc. środków alokowanych
na dane zadanie, środki te mogą być wykorzystane przez
beneficjenta, za zgodą podmiotu będącego stroną umowy, jednak
wyłącznie pod warunkiem zwiększenia rezultatów i produktów
projektu. W przypadku braku zgody IP oszczędności będą obniżać
wysokość dofinansowania.
Dopuszczona została możliwość sporządzania i składania deklaracji uczestnictwa w projekcie w formie elektronicznej. Sporządzanie deklaracji w ww. formie jest możliwe
wówczas, gdy wynika to ze specyfiki projektu (np. szkolenia typu
on-line) i wynikającym z niej sposobem rekrutacji uczestników,
który nie pozwala – lub jest to znacząco utrudnione i nie znajduje
uzasadnienia – na uzyskanie podpisu od uczestnika drogą
tradycyjną a jedynie elektroniczną.
Rozszerzono możliwość stosowania kwot ryczałtowych
na wszystkie Działania/Poddziałania PO KL z zastrzeżeniem, że
dotyczy to tylko projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN. z wyłączeniem projektów realizowanych
przez państwowe jednostki budżetowe. W przypadku projektów
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.2.1
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wartość projektu ustala się odrębnie dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu.
Dopuszczono rozliczanie kosztów bezpośrednich
stawkami jednostkowymi. Taka możliwość została rozszerzona na
obszar całego kraju (dotychczas były one wprowadzone
pilotażowo jedynie dla szkoleń językowych prowadzonych
wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego)
i dotyczy kursów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz kursów na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
z zakresem obowiązywania na terenie całego kraju, w podziale na
kurs ECDL Start i Core. Wyliczenie stawek jednostkowych zostało
dokonane na podstawie ofert z województwa zachodniopomorskiego zgodnie z specjalistyczną metodologią. Zakres usługi
objętej stawka jednostkową został określony w załącznikach 2 i 3
do Wytycznych.
Obecne zmiany mają na uwadze z jednej strony
optymalizację istniejących rozwiązań w zakresie zatrudniania
personelu, z drugiej zaś – spełnienie zasady racjonalności
i efektywności ponoszenia wydatków. Zgodnie z nowymi
Wytycznymi zatrudnieniem osoby zaangażowanej w realizację
zadań w więcej niż jednym projekcie jest możliwe pod
warunkiem, że obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
powierzonych danej osobie oraz łączne zaangażowanie w realizację zadań nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Dodatkowo
wyłączono obowiązek prowadzenia ewidencji w przypadku, gdy
osoba wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie
jednego stosunku pracy. W takim bowiem przypadku, zgodnie
z Wytycznymi, wszystkie czynności w ramach projektu PO KL
powinny zostać wyraźnie wskazane w umowie o pracę, zakresie
czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy.
Zmiany dotyczą również poszczególnych elementów
wynagrodzenia wypłacanego personelowi projektu tak, aby było
ono ponoszone w racjonalnej wysokości i adekwatnie do
okoliczności konkretnego projektu. W odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) wprowadzono
zapis, że może być ono wypłacane wyłącznie w oparciu o odpowiednie przepisy prawa i jest kwalifikowalne w wysokości
proporcjonalnej do wynagrodzenia podstawowego rozliczanego
w ramach projektu. Ponadto doprecyzowano, że wydatki na
premie i nagrody przyznawane są w związku z zaangażowaniem
do realizacji zadań związanych z PO KL na podstawie stosunku
pracy i są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość
odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta. Natomiast
składnik wynagrodzenia, jakim jest dodatek powinien jedynie
mieć charakter dodatkowy, ze względu na fakt, iż przysługuje on
jedynie za zadania dodatkowe, nie mieszczące się w zakresie
obowiązków danej osoby oraz przysługuje on jedynie w okresie
wykonywania dodatkowych zadań. W związku z powyższym
określono, iż dodatki mogą być kwalifikowalne do wysokości 40
proc. wynagrodzenia zasadniczego, przy czym ich wysokość
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uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków.
Jednocześnie przyjęto, iż w przypadku wykonywania zadań w kilku
projektach personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie
jeden dodatek.
W zakresie cross-financingu doprecyzowano, że dolna
granica wartości początkowej jest równa lub wyższa od 350 PLN
i dotyczy sprzętu, będącego przedmiotem zakupu oraz leasingu
(finansowego lub zwrotnego), celem przekazania go uczestnikom
projektów PO KL.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami zawartych
umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu
środków przyznanych w ramach projektu beneficjent
zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych.
Tym samym, wydatki ponoszone od 1 stycznia 2012 r. w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki muszą
być zgodne z nowymi Wytycznymi. Oznacza to w szczególności, że
wszystkie nowe umowy cywilnoprawne zawierane od 1 stycznia
2012 r. z wykonawcami, kontrahentami, personelem projektu lub
uczestnikami projektów będą zawierane zgodnie ze zmienionymi
Wytycznymi, przy czym nie ma konieczności dostosowywania
tego rodzaju umów, zawartych do 31 grudnia 2011 r., do
warunków wynikających z nowych Wytycznych. Nowe Wytyczne
mają zastosowanie także w odniesieniu do oszczędności
powstałych po 1 stycznia 2012 r. w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z zastosowania zasady konkurencyjności.
W przypadku projektów przyjętych już do realizacji
Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii
wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję
budżetu, tj.: rozliczania ryczałtowego w ramach kosztów
bezpośrednich w postaci kwot ryczałtowych czy stawek
jednostkowych oraz definiowania cross-financingu.
Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek
wyłączeń, obowiązują od 1 stycznia 2012 r. w przypadku:
1. projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony od 1 stycznia 2012 r.;
2. wniosków o dofinansowanie projektów systemowych
w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. bez względu na
datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez
beneficjenta;
3. pozostałych projektów systemowych, dla których
wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia
1 stycznia 2012 r.
Do najważniejszych zmian w Zasadach finansowania
PO KL zaliczyć można:
ü zmianę taryfikatora dotyczącego korekt finansowych za
naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
ü skrócenie terminu weryfikacji każdej kolejnej wersji
wniosku o płatność do 15 dni roboczych, pozostawiając
termin 20 dni roboczych w przypadku pierwszej
przedłożonej wersji wniosku o płatność,
ü ujednolicenie metody zwalniania beneficjentów z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów składanych wraz z wnioskiem
o płatność,
ü dopuszczenie, za zgodą Instytucji Pośredniczącej
składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji
elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
ü jednocześnie zgodnie z interpretacją Biura Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych przesłanką
legalności przetwarzania w zbiorze pod nazwą
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego 2007 danych osobowych uczestników
projektów realizowanych w ramach PO KL jest
niezbędność tych danych dla zrealizowania uprawnienia
lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu
prawa, tym samym z dniem 1 stycznia 2012 r. nie będzie
wymagane zbieranie od uczestników projektów zgody
przetwarzania ich danych.
Joanna Chrobak
Barbara Tupaj- Jucha

Zmiany w Zasadach Systemu
Sprawozdawczości PO KL
2007-2013 – sprawozdawczość
z realizacji projektu
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmienione Zasady
Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013 oraz Podręcznik
wskaźników PO KL. Nowy formularz załącznika nr 2 do wniosku
o płatność tj. Szczegółowa charakterystyka udzielonego
wsparcia obowiązuje w odniesieniu do wniosków o płatność
składanych od 1 lutego 2012 r.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w Zasadach
Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013 odnośnie
monitorowania realizacji projektu i jego uczestników – Załącznik
nr 2 do wniosku o płatność:
1. Wprowadzenie modyfikacji wskaźników w Załączniku nr
2 do wniosku o płatność w wyniku zmian wprowadzonych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
i w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
2. Monitorowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Załącznika nr 2 – wprowadzenie tabeli
nr 8 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej.
3. Doprecyzowanie wymogu uwzględniania w tabeli 5
Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału
w projekcie również przedsiębiorstw, które zostały
objęte wsparciem w Priorytecie VII Promocja integracji
społecznej i Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Szczegółowe informacje odnośnie wypełniania
zmienionego Załącznika nr 2 do wniosku o płatność oraz sposobu
pomiaru wskaźników znajdują się w Instrukcji wypełniania
wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Podręczniku wskaźników PO KL
2007-2013.
Anna Pastuła
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WYBÓR PROJEKTÓW DO KONTROLI W RAMACH PO KL
– NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRACAJĄ UWAGĘ KONTROLUJĄCY
REALIZACJĘ PROJEKTÓW
Zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie których sporządzony został
Roczny Plan Kontroli na rok 2011 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przeprowadzane są kontrole na miejscu projektów
systemowych oraz projektów wyłanianych w drodze konkursu. Kontrole na miejscu przyjmują charakter kontroli: planowej, doraźnej
oraz wizyty monitoringowej.
Kontrola realizacji projektów na miejscu przeprowadzana
jest na próbie projektów. Zgodnie z Zasadami kontroli, Wydział
Kontroli EFS opracowuje a następnie przedstawia, celem
zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, Roczny Plan Kontroli
wraz z Metodologią doboru próby projektów do kontroli.
Zastosowanie metodologii pozwala na wyłonienie i uszeregowanie projektów w zależności od poziomu ryzyka związanego
z jego realizacją. Kluczowymi czynnikami (obszarami), według
których dokonuje się szacowania poziomu ryzyka projektu są:
ü wielkość środków finansowych projektu,
ü poprawność opracowania wniosków o płatność,
ü doświadczenie Beneficjenta,
ü liczba realizowanych przez danego Beneficjenta projektów
współfinansowanych z EFS,
ü liczba realizowanych przez danego Beneficjenta projektów
współfinansowanych w ramach PROW / PO RYBY,
ü ustalenia z dokonanych kontroli / audytów,
ü szkolenia w projekcie.
Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację
zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi
w Umowie o dofinansowanie projektu. Zatem zadaniem Zespołu
kontrolującego jest, w oparciu o zgromadzoną przez Beneficjenta
dokumentację tak merytoryczną jak i finansową, porównanie
przeprowadzonych działań w odniesieniu do działań zakładanych
we Wniosku o dofinansowane. W procesie tym uwzględniane są
oczywiście wszelkie zmiany w projekcie, dokonane zgodnie
z zapisami Umowy o dofinansowanie.
W większości skontrolowanych projektów stwierdzono,
że realizowane były poprawnie. Zdarzają się jednak sytuacje,
w których Zespół kontrolujący stwierdzał wystąpienie uchybień,
bądź nieprawidłowości tak w mniejszym jak i w większym stopniu
wpływających na poniesione wydatki. Ze względu na bardzo dużą
różnorodność projektów, form wsparcia oraz jednostek
realizujących projekty, stwierdzone uchybienia dotyczą w zasadzie wszystkich obszarów realizacji projektu. W oparciu o wyniki
przeprowadzonych kontroli oraz uwzględniając zmiany w dokumentach programowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.,
można określić najczęściej pojawiające się u Beneficjentów
problemy podczas realizacji projektu. Zatem w celu uniknięcia lub
zmniejszenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości szczególną
uwagę zwrócić należy na:
w zakresie podstaw realizacji projektu
- treść zawartej z IP Umowy o dofinansowanie oraz założeń
projektu przedstawionych we Wniosku o dofinansowanie tak
by projekt realizowany był zgodnie z założeniami, przez co
możliwe będzie terminowe realizowanie zobowiązań oraz
osiągnięcie zakładanych rezultatów, osiągnięcie zakładanych
rezultatów,
- zgłaszanie wszelkich zmian w projekcie opiekunowi projektu
(w formie pisemnej, gwarantującej zachowanie właściwej
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ścieżki audytu) na bieżąco, co pozwoli uniknąć szeregu
problemów w trakcie realizacji projektu jak i procesie
rozliczania poniesionych wydatków,
- w przypadku realizacji projektu w partnerstwie, treść
zawartej Umowy partnerskiej, która przede wszystkim
powinna zawierać bardzo szczegółowo opisane relacje
łączące partnerów w zakresie merytorycznym, sprawozdawczym oraz finansowym realizowanego projektu (minimalny
wzór Umowy partnerskiej zawiera dokument Zakres
realizacji projektów partnerskich określonych przez
Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z 1 stycznia 2012 r.),
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, o ujęciu dochodów i wydatków projektu w budżecie jednostki
(przed ich poniesieniem) oraz właściwego księgowania
(zgodnego z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości),
w zakresie procesu rekrutacji Uczestników projektu
- dokument regulujący u Beneficjenta proces rekrutacji
i kwalifikowania Uczestników projektu, tak by w przejrzysty
i wyczerpujący sposób określał przebieg tych procesów oraz
uwzględniał zagrożenia z nimi związane,
- dokumenty rekrutacyjne stanowiące podstawę do zakwalifikowania do projektu (oczywiście w połączeniu z innymi
wymaganymi oraz zakładanymi dokumentami),
- deklaracja uczestnictwa w projekcie składana po zakwalifikowaniu do projektu,
w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej projektu
- dokument regulujący u Beneficjenta proces udzielania
zakładanego we Wniosku o dofinansowanie wsparcia oraz
dokumentacji z nim związanej będącej podstawą rozliczenia
wydatków,
- gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi
działaniami w tym wszelkiego rodzaju potwierdzeń odbioru
wsparcia, materiałów szkoleniowych itp., tak by zebrana
dokumentacja w pełni odzwierciedlała wykonanie
zakładanych we Wniosku o dofinansowanie działań
merytorycznych,
w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu
- realizację zakładanych we Wniosku o dofinansowanie
działań monitoringowych / ewaluacyjnych, przeprowadzenia badań ankietowych w czasie i określonej formie,
tworzenie zestawień / raportów zbiorczych bądź też inne
zakładane we wniosku formy,
- udokumentowanie osiągnięcia zakładanych rezultatów tak
miękkich jak i twardych, które w każdym projekcie powinny
być odpowiednio skwantyfikowane co pozwoli na ich
jednoznaczną weryfikację,
w zakresie zatrudnienia personelu projektu
- dokumenty regulujące u Beneficjenta warunki zatrudniania
i wynagradzania za pracę,

DOKUMENTY PROGRAMOWE

dokumenty uzasadniające wybór osób wchodzących w skład
personelu projektu,
- dokumenty uzasadniające wysokość wynagrodzenia
(uwzględniające również zapisy Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej
osobie zatrudnionej u Beneficjenta na podstawie tak umowy
o pracę jak i umowy cywilnoprawnej,
- prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych przez
osoby wykonujące zadania w więcej niż jednym projekcie
(z wyłączeniami szczegółowo opisanymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki),
w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
projektu
- dokumenty regulujące gospodarkę finansowo-księgową
w jednostce, w tym właściwe zaktualizowanie stosowanej
w jednostce polityce rachunkowości pod kątem wymogu
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
realizowanego projektu, Ustawy o rachunkowości oraz
zastosowania jej w praktyce (nie należy tworzyć nowej
polityki do realizowanego projektu),
- nieuzasadnione wypływy z rachunku oraz kasy projektu
powodujące konieczność zwrotu odsetek naliczanych jak dla
zaległości podatkowych,
- obligatoryjne wyodrębnienie kasy na potrzeby realizowanego projektu, w przypadku ponoszenia wydatków
gotówkowych,
- merytoryczne potwierdzenie działań, w wyniku których
powstaje dowód księgowy, gdyż brak takiego potwierdzenia
mimo poniesionego i udokumentowanego wydatku
powodować może wystąpienie wydatku niekwalifikowalnego lub nieprawidłowości,
- odpowiednie dokumentowanie wydatków dowodami
księgowymi spełniającymi wymogi określone Ustawą o rachunkowości,
- posiadanie rzetelnej metodologii wyliczenia kosztów
pośrednich ponoszonych w formie ryczałtu,
w zakresie pozyskiwania i ochrony danych osobowych w ramach
projektu
- Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem
Informatycznym lub inny dokument określający zasady
przetwarzania i zarządzania danymi tak w przypadków
dokumentów papierowych jak i danych przechowywanych
w wersji elektronicznej (baz danych przechowywanych
w plikach lub innych zbiorach),
- upoważnienia nadane przez administratora danych
osobowych dla osób przetwarzających dane Uczestników
projektu,
- właściwe prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych w ramach projektu,
- oświadczenia osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych o zapoznaniu się z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych, (o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z prawem oraz o zachowaniu ich
w tajemnicy),
-

w zakresie stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych /
Zasady konkurencyjności / Zasada efektywnego zarządzania
finansami
- dokumenty regulujące u Beneficjenta przebieg postępowań
zgodnie z PZP / ZK / ZEZF,
- zastosowany tryb PZP / Zasadę konkurencyjności, oczywiście
również zasadność wyboru PZP lub ZK – np. jeśli jednostka
zobowiązana jest do stosowania PZP to nie dotyczy ją ZK,
- zgodność podejmowanych działań z procedurami PZP / ZK /
ZEZF,
- zgromadzoną dokumentację (dokumenty wytworzone przez
Beneficjenta i złożone przez oferentów), która musi być pełni
zgodna i kompletna tak jak wynika to z PZP / ZK / ZEZF,
- cel stosowania PZP / ZK / ZEZF tj. zapewnienie zachowania
uczciwej konkurencji, wolnego dostępu do zamówień
finansowanych ze środków publicznych oraz równego
traktowania wykonawcy przez zamawiającego, w szczególności w postępowaniach przeprowadzanych w ramach
Zasady konkurencyjności,
w zakresie spełnienia obowiązków promocyjnych i informacyjnych
termin realizacji działań, zakres oraz zastosowanie narzędzi
promocji, w kontekście realizowanych form wsparcia oraz
zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie,
sposób oznaczenia zakupionego sprzętu, pomieszczeń,
w których realizowany jest projekt czy też stanowiska pracy
finansowanego w ramach projektu,
sposób poinformowania Uczestników Projektu o finansowaniu z PO KL w ramach EFS,
właściwe oznakowanie obowiązującymi logotypami,
dokumentów wytworzonych przez Beneficjenta w toku
realizacji projektu,
w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej
dokumenty określające zasady archiwizacji dokumentacji
projektowej, w tym w szczególności zapisy dotyczące
obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami zawartej Umowy o dofinansowanie czyli
do 31.12.2020 r.,
sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji
(segregatory, teczki lub inny) i miejsce ich przechowywania,
czy są chronione przed dostępem nieupoważnionych osób
trzecich,
opisy i oznaczenia oraz ich zależności zgodnie z Wytycznymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (logotypy PO KL, UE, nazwa i nr projektu,
adnotacja o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, adnotacja o obowiązku przechowywania dokumentacji do dnia 31.12.2020
r.).
Przeanalizowanie powyższych uwag, zapoznanie się
z aktualnymi dokumentami programowymi a następnie
weryfikacja tej wiedzy w odniesieniu do posiadanej dokumentacji
oraz prowadzonych działań powinna przyczynić się do uniknięcia
wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości podczas realizacji
projektu. Dlatego też tylko w przypadku odpowiedniego
zaangażowania i kontroli wewnętrznej Beneficjenta można będzie
poprawnie zrealizować projekt oraz uniknąć wydatków
niekwalifikowalnych w trakcie jego realizacji.
Mariusz Blicharz
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AKTUALNOŚCI PO KL

LIDERZY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DS. OSÓB 50+
- NOWE STANOWISKA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA ROEFS I WUP
Mając na względzie potrzebę podjęcia dodatkowych działań aktywizujących (zwłaszcza na rzecz osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy), jak również pobudzenie do większej aktywności w zakresie
przygotowywania projektów organizacji pozarządowych, instytucji i firm które dotychczas nie ubiegały się o wsparcie
w ramach PO KL – WUP w Rzeszowie zainicjował nowatorskie rozwiązanie mające udoskonalić działania ROEFS.
Inicjatywa ta polega na dodatkowym zatrudnieniu (w ramach ROEFS) osób, które pełnić będą funkcje Liderów lokalnych,
aktywizujących zarówno potencjalnych projektodawców do
sięgania (po uprzednim wsparciu merytorycznym udzielonym
przez kadrę ROEFS) po środki z EFS w ramach ogłaszanych
konkursów z komponentu regionalnego PO KL, jak i uczestników
projektów. Widocznym od kilku lat problemem jest niestety ciągle
zbyt mały udział zwłaszcza osób powyżej 50 roku życia oraz osób
niepełnosprawnych w projektach. W Planach Działań WUP na
2012 r. obydwie te grupy należą do grup priorytetowych, stąd
szczególnie ważne jest dotarcie z właściwą zachętą i szczegółową
informacją o korzyściach jakie daje uczestnictwo w różnego
rodzaju projektach. Ponieważ najszerszą wiedzę o barierach,
problemach, oczekiwaniach i potrzebach kwalifikacyjnych,
edukacyjnych itp. - posiadają osoby które same zaliczają się do
tych grup – WUP postanowił powierzyć funkcje lidera ds. osób 50+
i lidera ds. osób niepełnosprawnych – takim (wyłonionym w drodze konkursu) kandydatom, którzy rekrutują się z tych grup.
Zadaniem dodatkowych liderów będzie najogólniej mówiąc
aktywizowanie do składania projektów, zachęcanie do korzystania
z usług ROEFS, organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi i w wieku 50+ i przekonywanie do udziału w projektach. Działania liderów współpracujących ściśle z cała kadrą
ROEFS, pracownikami WUP i innymi instytucjami takimi jak:
jednostki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy w tym PUP,
organizacje statutowo zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych itp. – będą mieć charakter działań indywidualnych
wykorzystujących różne formy i metody aktywizujące, bazujące na
dobrej współpracy z wójtami, starostami, sołtysami, itp.
umiejącymi poprzez pryzmat osobistej wiedzy i doświadczeń
pozyskać zaufanie osób starszych i niepełnosprawnych i efektywnie zachęcić ich do zmiany swoich postaw czy kwalifikacji
zawodowych poprzez udział w projekcie. Łącznie w czterech
ROEFS działających w woj. podkarpackim wyłonionych zostanie
8 liderów; 4 ds. osób niepełnosprawnych i 4 ds. osób 50+.
Aktualnie kończy się proces rekrutacji, niektórzy z liderów już
aktywnie zabrali się do pracy, uczestniczą w spotkaniach
informacyjnych WUP, nawiązują kontakty z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami, firmami. W najbliższym czasie tj.
11 kwietnia zaplanowane jest w ROEFS Przemyśl wspólne
spotkanie wszystkich nowozatrudnionych liderów oraz
pracowników WUP celem omówienia wszystkich aspektów
działania liderów i pozostałej kadry ROEFS oraz wsparcia WUP
w tym zakresie.
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Mamy nadzieję, że zaangażowanie i już widoczna chęć do
działania osób pełniących funkcje liderów przełoży się na
widoczne efekty, przyczyni się do większej aktywności wielu
podmiotów w przygotowanie dobrych i potrzebnych w regionie
projektów i zachęci oraz zmobilizuje wiele osób do udziału
w projektach i podjęcia zatrudnienia. Z podejmowanych działań
liderzy będą rozliczani, zaś samo przedsięwzięcie jako
nowatorskie na bieżąco będzie monitorowane.

Jeżeli jesteście Państwo osobami, które ukończyły 50 rok
życia lub osobami niepełnosprawnymi - Liderzy to osoby dla
Państwa! Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach i do
współpracy z nimi. Bliższe informacje o działalności liderów
znajdziecie Państwo na stronach internetowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie http://pokl.wup-rzeszow.pl/ oraz na
stronach poszczególnych Regionalnych Ośrodków EFS w Rzeszowie (http://www.rzeszow.roefs.pl/); w Tarnobrzegu
( h t t p : / / w w w. t a r n o b r z e g . r o e f s . p l / ) ; w K r o ś n i e
( h t t p : / / w w w. k r o s n o . r o e f s . p l / ) i w P r z e m y ś l u
(http://www.przemysl.roefs.pl/).
Monika Samborska - Szaruga

AKTUALNOŚCI PO KL

POSIEDZENIE PKM PO KL
W dniu 22 lutego 2012 r. odbyło się X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego, w którym
uczestniczyli członkowie PKM i ich zastępcy reprezentujący różne środowiska i lokalne instytucje mające wpływ na realizację
komponentu regionalnego PO KL w Województwie Podkarpackim.
Jednym z głównych punktów obrad było przedstawienie
zmian dokonanych w Planach Działania na 2012 r. Nowe Zasady
dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia
2012 r. doprecyzowały katalog dopuszczalnych zmian w Planach
Działania, które w zależności o ich zakresu lub charakteru
wymagają zastosowania odpowiednich procedur tj.
· pozytywnej rekomendacji Podkomitetu Monitorującego
i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący,
· zgody Instytucji Zarządzającej PO KL,
· jedynie poinformowania IZ.
Zmiany Planów Działania, które wymagały zatwierdzenia
w formie uchwały PKM PO KL dotyczyły Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich i Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej. Pozostałe zmiany w Planach Działania dla Priorytetu
VIII i IX PO KL, które były przedstawiane na posiedzeniu, wynikały
ze zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów i nie podlegały
procedurze zatwierdzania. Jedynie jedna korekta wprowadzona
w Planie Działania dla Priorytetu IX, została zgodnie z wymaganiami, przedstawiona do akceptacji IZ.
Innym ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie stanu wdrażania PO KL na podstawie Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach PO KL
2007-2013 za rok 2011. Podkreślony został fakt, iż wartość
podpisanych umów w ramach wszystkich wdrażanych przez WUP
w Rzeszowie Priorytetów przekroczyła 50% (a w Priorytecie VI
ponad 80%) i na dzień 31 grudnia 2011 r. podpisanych zostało
łącznie 1 574 umów na kwotę 1 352 679 073 PLN. Do Komisji
Europejskiej certyfikowane zostały wydatki na kwotę 881 215 979
PLN.
Na Posiedzeniu PKM PO KL zostały przedstawione
również projekty własne realizowane przez Wojewódzki Urząd

Pracy – wdrażany już od ponad 2 lat projekt z Poddziałania 8.1.4,
który ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat trendów
rozwojowych i sytuacji na rynku pracy wśród decydentów
i pracowników podmiotów zajmujących się problematyką rynku
pracy oraz przedsiębiorców i pracodawców. Efektem tego
projektu jest powstanie „Podkarpackiego Obserwatorium Rynku
Pracy”. Na posiedzeniu omówione również zostały wstępne
założenia oraz stan przygotowań do rozpoczęcia projektu
własnego wdrażanego w trybie systemowym w ramach Działania
9.2 – zakres merytoryczny wsparcia możliwego do uzyskania,
liczbę organów prowadzących, które zadeklarowały udział
w projekcie, wstępny podział środków, przewidywane efekty
realizacji. Podane informacje obrazowały aktualny stan
przygotowań i podlegać będą dalszej weryfikacji podczas
opracowywania wniosku aplikacyjnego.
Joanna Chrobak

Z WIZYTĄ U SĄSIADÓW
W dniach 19-21 grudnia 2011 r., delegacja Instytucji Pośredniczącej gościła w Monachium, gdzie zorganizowana została wizyta
studyjna z zakresu wsparcia dla szkolnictwa zawodowego.
Wizyta powiązana była bezpośrednio z przygotowaniami do uruchomienia projektu systemowego w ramach
Działania 9.2, o którym pisaliśmy w poprzednim Biuletynie.
Wizyta była okazją do poznania systemu szkolnictwie w innym
kraju oraz inspiracji w tworzeniu wstępnych założeń i weryfikowania planów odnośnie wdrażanego projektu systemowego.
Ośmioro pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie, w toku przygotowywania założeń dla projektu
systemowego w ramach Działania 9.2 wyjechało na 3 dni do
Bawarii, aby poznać i zrozumień tamtejszy system szkolnictwa
zawodowego. Wizyta okazała się bardzo owocna w informacje
pozyskane bezpośrednio od gościnnych gospodarzy, jak również
dodatkowe przemyślenia i inspiracje przedyskutowane w długiej

drodze i podczas wieczornych podsumowań. Truizmem byłoby
stwierdzenie, że system szkolnictwa polskiego i niemieckiego
różnią się od siebie, nie ma również pełnego przełożenia pomiędzy
Bawarią i Podkarpaciem jeżeli chodzi o problemy społeczne
i charakterystykę rynku pracy, wnioski z wizyty okazały się jednak
wyjątkowo inspirujące.
W Bawarii, podobnie jak w całych Niemczech szkolnictwo
zawodowe przeżywa rozkwit i jest chętnie wybieraną ścieżką
edukacyjną. Możliwości jest wiele, ponieważ niemiecki system
przewiduje dowolność w zmianie ścieżki kształcenia, uzupełniania
kwalifikacji i uczestniczenia w kształceniu ustawicznym. Polski
system po reformie, której wdrożenie rozpoczyna się w roku
szkolnym 2012/2013 – również przewiduje rozwiązania, które
umożliwiać będą tego typu elastyczne podejście. W tak
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W trakcie wizyty udało się prześledzić wszystkie
elementy systemu szkolnictwa zawodowego i ustawicznego
i odwiedzić praktycznie wszystkich interesariuszy działających
w tym obszarze. Podróż rozpoczęliśmy od organizacji non-profit,
zajmującej się badaniem, oceną i optymalizacją procesów
kształcenia i szkolenia dla różnych zawodów i branż. Jako
instytucja pozarządowa byli zainteresowani niekonwencjonalnym
podejściem w rozwiązywaniu problemów społecznych. Było to też
nasze pierwsze zetknięcie z dualnym systemem szkolnictwa
zawodowego i systemem opartym (jak na koniec bezsprzecznie się
okazało) w największej mierze na poczuciu odpowiedzialności
pracodawców za los uczniów i przygotowywanie kadr dla rynku
pracy.

Kolejnym punktem programu wizyty był instytut
badawczy Helmholtz Universität, który w systemie występuje
jednocześnie w dwóch rolach: instytucji kształcącej (na poziomie
zawodowym i akademickim) i potencjalnego pracodawcy,
u którego uczniowie przyuczają się do zawodu np. opiekuna
zwierząt laboratoryjnych (masowo hodowanych na potrzeby
instytutu). Mieliśmy okazję spotkać się tak z samymi uczniami, jak
i ich opiekunami. Jednym z wielu pytań nasuwających się na usta
w trakcie spotkania był pomysł na pracę z uczniem od pierwszego
dnia pobierania przez niego nauki. Nauczeni doświadczeniem
organizacji praktyk i staży w polskich szkołach, uzależnionych od
poziomu umiejętności danego ucznia – pytaliśmy o to, co u pracodawcy może robić uczeń, który jeszcze …niczego się nie zdążył
nauczyć. Okazuje się, że uczeń pierwszy pracę zaczyna od…
patrzenia na ręce swoich opiekunów, system przewiduje bowiem
przyuczenie do zawodu, ale nie oczekuje „gotowego pracownika”
w momencie, kiedy zaczyna on kontakt z pracodawcą.
Wizyta obejmowała również odwiedziny w Urzędzie
Miasta Monachium – w wydziale zajmującym się kwestiami pracy
i gospodarki. Przedstawiciele WUP, jako Instytucji Pośredniczącej,
mieli okazję na obserwowanie realizacji spójnej polityki rynku
pracy – poprzez koordynowanie projektów wdrażanych na poziomie landu. Była to kolejna okazja do dyskusji na temat
najbardziej efektywnych sposobów pracy z absolwentami i osobami bezrobotnymi, jak również seria komentarzy nt. przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Instytut non-profit GAB München

Instytut non-profit GAB München

skomplikowanym systemie trzeba jednak umieć się poruszać, aby
móc skorzystać z jego założeń. Niemieccy uczniowie i pracownicy
są do niego przyzwyczajeni, w Polsce – taka kultura musi się
dopiero wypracować. Najbardziej charakterystyczny dla
niemieckiego systemu dualnego jest jednak cykl nauki –
poświęcanie większości czasu w tygodniu na pracę u pracodawcy,
na podstawie umowy o pracy oraz niewielkiego wymiaru (1-2 dni
w ciągu tygodnia) na zajęcia teoretyczne w szkole.

Instytut badawczy Helmholtz Universität

W Niemczech funkcjonuje rozwinięty system samorządu
gospodarczego, w związku z czym nie mogło zabraknąć wizyty
w Izbie Gospodarczej Monachium i Głównej Bawarii, która jest
zresztą największą izbą gospodarczą w Niemczech. Było to jedno
z najciekawszych spotkań, ponieważ dawało okazję do poznania
motywacji „drugiej strony” – pracodawców w zakresie pracy
z uczniami. W opinii pracodawców funkcjonujący system jest
przyjazny również dla nich, ponieważ pozwala na bieżące
aktualizowanie treści przekazywanych uczniom (zakłady pracy
w naturalny sposób zawsze są o krok do przodu, jeżeli chodzi
o zaawansowanie wykorzystywanych technologii i rozwiązań
organizacyjnych w stosunku do szkół i dlatego oczywistym dla nich
jest przejmowanie ciężaru nauczania zawodowego). Po raz kolejny
przekonaliśmy się również, że każdy system działa, jeżeli osoby za
niego odpowiedzialne poczuwają się do swojej roli i wykonują
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Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych
Rodziny i Kobiet landu Bawarii

zadania rzetelnie, z poczuciem satysfakcji i świadomością swojej
roli w całym systemie. Dowodów na to zauważyliśmy wiele – np.
nauczanie w praktyce w zakładach pracy technologii, pomimo że
w tym konkretnym zakładzie nie są wykorzystywane – ze względu
na to, że wchodzą w zakres programu danego zawodu.
Ostatnią instytucją, którą udało się odwiedzić tuż przed
odlotem do domu było Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych,
Rodziny i Kobiet landu Bawarii. Była to okazja do wymiany
doświadczeń w zakresie tworzenia polityki zatrudnienia, choć
bawarskiego poziomu bezrobocia Podkarpacie długo jeszcze nie
osiągnie. Okazało się jednak, że wspólnym tematem jest kwestia
migracji pracowników, a zwłaszcza pomysły na ich ponowne
zaaklimatyzowanie na rynku pracy po powrocie (w przypadku
Polski) lub zmianie otoczenia (w przypadku Niemiec).
Seria spotkań pozwoliła osobom przygotowującym
projekt dla szkół zawodowych zmienić optykę – przesunąć ciężar
problemów z poziomu nauczania poszczególnych przedmiotów,
charakterystyki potrzeb szkół, zdawalności i charakterze egzaminów zawodowych na potrzeby pracodawców, które w trakcie
wizyty w Niemczech dominowali każdą dyskusję. Po raz kolejny
należy też podkreślić niezwykle odpowiedzialne podejście
naszych zachodnich sąsiadów do pracy z młodzieżą – której
przyszły los zawodowy kształtują bardzo świadomie, z pełnym
zaangażowaniem i czerpaniem satysfakcji z samej pracy z ludźmi.
System działa pomimo braku sformalizowanej kontroli –
przedstawiciele Izby Gospodarczej zapytani, co się dzieje w przypadku niewywiązywania się danego pracodawcy z obowiązków
związanych ze szkoleniem młodzieży nie potrafili znaleźć
odpowiedzi – takie przypadki się po prostu nie zdarzają, a poziom
zdawalności egzaminów zawodowych nie wymaga żadnej
interwencji.

Bawaria przyjęła gości z Polski niezwykle miło. Każda
instytucja oczekiwała naszej delegacji zaopatrzona w adwentowe
obwarzanki, a przede wszystkim – specjalnie dla nas przygotowane zestawienia, prezentacje, zespoły osób, które w możliwie
pełny sposób odpowiadały na nasze pytania. Nie omieszkaliśmy
z nich skorzystać. Wizyta zainspirowała nas do szukania nowych
rozwiązań, mamy nadzieję, że wykorzystamy je w projekcie
systemowym. Tego typu kontakty, przewidywane również
w ramach projektu systemowego w zadaniu współpracy
ponadnarodowej na pewno wskażą możliwe rozwiązania również
bezpośrednio dyrektorom podkarpackich szkół zawodowych.

PODKARPACKIE
OBSERWATORIUM
RYNKU PRACY

Strona internetowa
Podkarpackiego Obserwatorium
Rynku Pracy
Najnowsze dane dotyczące bezrobocia, komentarze
ekspertów o sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego, bibliotekę raportów – znaleźć można na stronie
Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Strona internetowa Podkarpackiego Obserwatorium
Rynku Pracy funkcjonuje od początku stycznia br. Pod adresem
http://porp.wup-rzeszow.pl znajdą Państwo szereg informacji na
temat regionalnego rynku pracy.
Strona zawiera cztery zakładki:
- Rynek pracy.
- Biblioteka raportów.
- Aktualności.
- O projekcie.
Głównym elementem portalu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy jest zakładka Rynek pracy. Internauta ma
możliwość pozyskania aktualnych danych statystycznych
dotyczących dwóch grup wskaźników: bezrobocia i zatrudnienia.
W tych grupach znajdą się na przykład szczegółowe informacje
o stopie bezrobocia, liczbie bezrobotnych i ofertach pracy, a także
wskaźniku zatrudnienia czy osobach pracujących. Dane prezentowane są na mapie Polski lub województwa, w tabeli i na
wykresie. Na stronie głównej znajdują się również aktualności,
a także informacja o zasobach danych statystycznych, jakie
posiada Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i zasadach ich
udostępniania. Interesujące będą też z pewnością Ciekawostki
o rynku pracy.
Kolejna zakładka Biblioteka raportów to zbiór publikacji
dotyczących m.in. rynku pracy, gospodarki, czy przedsiębiorczości. Baza jest uzupełniana na bieżąco. Użytkownik może
zapoznać się z wybranym raportem, pobierając go ze strony.
Wybrane raporty zostały również opatrzone komentarzem
eksperta, dotyczącym danej publikacji.
Zakładka Aktualności – tutaj użytkownik ma możliwość
zapoznania się ze wszystkimi informacjami, które dotyczą
projektu lub wybrać spośród kategorii, które go interesują.
Dostępne są m.in. kategorie: media o rynku pracy (prowadzony
jest codzienny przegląd prasy, a na jego podstawie zamieszczane
są krótkie informacje z podaniem źródła), informacje o sytuacji
społeczno-gospodarczej i sytuacji na rynku pracy (comiesięczne
komentarze przygotowywane przez eksperta).
W zakładce O projekcie użytkownik znajdzie m.in.
informacje o celach, działaniach i rezultatach projektu, zespole
realizującym projekt, a także uzyska dostęp do galerii z życia
projektu.
Zapraszamy do korzystania z portalu PORP.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małgorzata Kawalec
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