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PROTOKOtr,Z PRZEBIEGUXI POSIEDZENIA
PODKOMITETU MONITORUJACEGO
PROGRAM OPERACYJNYKAPITAI- LUDZKI
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
Informacjeog6lne
W posiedzeniu
uczestniczylo
26 os6b: 15 czlonk6wPodkomiteluMonitoruj4cego
Progam
Operacyjny Kapital Ludzki Wojewddztwa Podkarpackiego (w tym 3 zastQpc6w),
Inst]'tucjiPoSredniczqcej
10przedstawicieli
orazI obsenvator.
Lista uczestnik6wposiedzenia:
1. CzlonkowiePodkomitetu
Monitorujecego
PO KL Wojew6dztwa
Podkarpackiego:
1. Grairyna Dytko
Kierownik Wydzialu Koordynacji PO KL
ZastQpca
Pzewodnicz4cego Podkomitetu Monitoruj4cego PO KL Wojew6dztwa
Podkarpackiego,
2. Barbara Kuiniar - Jablczyiska - DyrektorWydzial Cetyfikacji i Funduszy
Europejskich
Podkarpackiego
UrzpduWojew6dzkiego,
3 . Mariola Zajdel
Ostrowska - Dyrektor RegionalnegoOsrodkaPolityki
Spolecznej,
4. Adam Sasiela- Zarz4dIzby Rzemieslniczej
w Rzeszowie,
5 . Adam Wo6- BurmistrzMiastai GminySieniawa,
6. Antoni Wydro - Kuator Oswiaty w Podkaryackim Kuratodrun Oswiaty
w Rzeszowie,
'1.
IreneuszKubis KierownikRO EFSw Rzeszowie,
8 . J6zefTwardowski fowarzystwo
Inicjat).w
Spolecznych'
NowySwiat'.
9. Konrad Fijolek- DyrektorWojew6dzkiego
UrzQduPracyw Rzeszowie,
1 0 .Leslaw CupryS - Przewodnicz4cy
Zarz4duWojew6dzkiegoForum Zwi4zk6w
Zawodo\aycl'r,
11. Marcin Maciatek - PolskieStowaxzvszenie
na RzeczOs6bz Uoosledzeniem
Umyslo\ /ym kolo w Jaroslawiu,
12. Przemyslarv Herman
Naczelnik Wydzialu Ewaluacji, Departament
Zarz4dzania
EFSMinisterstwa
RozwojuRegionalnego,
13. Robert Bedntrz - Stowarzyszenie,,Ni2airskie
CentrumRozwoju",
14. Wojciech Buczak *
"Solidamoi6",

PrzewodniczqcyRegionu RzeszowskiegoNSZZ

15. Wojciech Gancarz
ZastQpca Dyrektora Departamentu Wspleranta
PrzedsiEbiorczoici
UrzqduMarszalkowskego
Wojew6dztwa
Podkarpackiego.

2 . PracownicyWojew6dzkiego
UrzqduPracyw Rzeszowie:
l. DanutaPawlowska- WydzialWspierania
Aktnvizacji Zawodowej,
2. MagdalenaPolafska- WydzialRozwojuKsztalcenia
i Kompetencji,
3. AnetaWezieri WydzialKoordynacjiPO KL,
4. JustynaFrariczak- WydzialKoordynacjiPO Kl,
5. Marta Polak- WydzialKoordynacjiPO KL,
- WydzialKoordynacjiPO Kl,
6. Monika Samborska-Szaruga
7. BernardetaKrukowska- WydzialKoordynacjiPO KL,
8. BartoszKostecki- WydzialRozwojuIntegracjiSpolecznej,
9- GrzegoMWycislak- WydzialRozwojuKadrRegionu,
10.PawelPasterz- WydzialKoordynacjiPO KL.
3 . Obserwator:
1. AgnieszkaJachym- PowiatowyUrzedPracyw Przeworsku.
Obradom przewodniczrylaPani Gra2yna Dytko - Zastppca Przewodnicz4cego
PodkomitetuMonitoruj4cegoPO KL Wojew6dztwaPodkarpackiego.
Porzadekobradi

t . Powitanieuczestnik6w
orazzatwierdzenie
porzqdkuobrad.
2 . Przedstawienie
protokoluz X posiedzenia
PKM PO KL.
procedurypodejmowadauchwalyw trybie obiegow)'rn.
l . Podsumowanie
PrzyjgcieuchwalyanLrluj4cej
uchwalpPKM nr 24 z dnia 17 sierpnia2012r. w sprawie
poz].ty\4nejrekomendacji zmiany Planu Dzialania na rok 2012 dla Prior'.tetu VII
Plomocjcti teg/acji spolecznejw ramachProgramu OperacyjnegoKapital Ludzki.
4 . Przedstawienie
P1an6w
Dzialaniana 2013r. dla Pr.iorytet6w
VI-IX PO Kl.
5 . Pzedstawienie
Rocznego
PlanuDzialai Ewaluacyjnych
na 2013r.
6. Przedstawienie
wynik6wbadanewaluacyjnych:

'7.

Badanieet aluacyjne
pt.,,OcenadzialaniaRegionalnych
Ogodk61,,)
Europejskielo
gofunkcj onujqcychv, r,oj ew'ditwie podkarpackim".
FuwluszuSpoleczne
Badanieewaluacyjne
pt. ,,Kobietanapodkarpackim
rynkupracy.rrkontekiciedziahrt
".
Jinansowanychz EuropejskiegoFunduszuSpolecznego
Pzedstawienie Spravozdania oktesov)egoz realizacji Pt io/ytetiw komponentu
regionalnegoPO KL.

8. Przedstawieniestanu prac Regionalnej Sieci Tematycznejdla Wojew6dztwa
Podkarpackiego.
9. Uwagii wnioski.
10.Zakoriczenie.

1. Powitanieuczestnik6woraz zatwierdzenieporzqdku obrad
Przewodnicz4cego
obradyPani Graiyna Dytko, pelni4caobowi4zkiZastQpcy
Prowadz4ca
posiedzenie
Podkomitetu,
pzywitala
przybylych
na
Moritorujecego,
wszystkich
Podkomitetu
Pana PrzemyslawaLlermana- pzedstawicielaMinisterstwaRozwoju
a w szczeg6lnosci
Regionalnego.
Pzypomnialazebranymplanowanyporz4dekobradi poddalago pod glosowanie.
W momencie glosowaniana sali uprarnionych do glosowaniabylo 14 czlonk6w
Podkomitetu.
pzvietv stosutkien
W zwi4zkuz brakiemuwaq do porzadkuobrad.zostalon iednoqlo6nie
glos6w:14za.0 przeciw.0 wstrzvmuiacycl,
sie.

protokoluz X posiedzenia
PKM PO KL
2. Przedstawienie
Pani Grairyna Dytko poinfomowala czlonk6w PKM PO KL, i2 do protokolu z X
posiedzenia,
kt6reodbylosiqw dniu22 lutego2012r. nie wplynQlyzadneuwagi.W zwi4zku
z powyzszympoprosilao formalneplzyjqcieprotokolupoprzezjegopzeglosovr'cnie
Podkomitetu
glosowaniew sprawieprzyjqciaprotokoluz X posiedzenia
Przeprowadzono
Po KL.
Monitoruj4cego
Protok6lzostalpzyietv stosu*iem glos6w:l4 za.0 plzeciw,0 wstzvmuiacychsie.

procedurypodejmowaniauchrvalyw trybie obiegowym
3. Podsumowanie
Pani Grarina Dytko przypomnialauczestnikomspotkania,iz w dniu 9 sierpnia2012 r.
zwr6crla siQ do czlont6w Podkomitetuz prosb4 o wydanie
Inst).tucjaPosrednicz4cd
pozytywnejrekomendacji
zmianw PlanieDzialaniana 2012r. dla Pdorltetu VII P/onoqa
nowegokonkursu
w ramachPO KL. Zmianadotyczylawprowadzenia
I/ttegracjiSpoleczhej
w ramachP or''tetu VII Poddzialanie7. 2. 2 l;t/spa/cieekonomiispolecznej.Uchwalazostala
- zadenz czlonk6wPKM nie zglosiluwagdo projektuuchwaly.
podjQta
poinformowala,
iz jedyniePaniMariolaZajdel Ostrowska
Pani GraZynaDytko zariaczyra.,
przeslalaswojq sugestiQ
w kwestii trwaloscinowych
ze akceptujeuchwalQi r6wnoczesnie
podmiot6wzakladanych
w ramachPoddzialania'7
.2.2Wsparcieekonomiispolecznej.
Prowadz4caspotkanieoznajmila, iz propozycjazlniany Planu Dzralanrawtaz z informacj4
o pozytywlejdecyzjiPKM zostalapzekuana do lZ, jednakzenie uzyskalaonapozyty\arej
akceptacji lZ. W zwiqzku z powy2sztrr postanowieniaw niej zawarte nie mog4 zostai
jest podjQcie
i konieczne
uchwalyanuluj4cej
uchwalQ
PI(M nr 24.
uznanezaobowi4zuj4ce
Ponadlopzedstawila uczestnikomspolkaniaprojekt uchwaly anuluj4cejuchwalgPKM nr 24
z dnia17 sierpnia2012r. w sprawiepozytywnejrekomendacji
zmianyPlanuDzialanianarok
w ramachProgramuOperacyjnego
2012 dla P orytetuYII Promocjaintegracjispolecznej
KapitatLudzki.
glosowanie
Przeprowadzono
nadprojektemuchwalyanuluj4cej
uchwalQPKM nr 24 z dnia17
zmianyPla.r,u
Dzialar,iana rok 2012dla
sierynia2012r. w sprawiepozltywnejrekomendacji

P orltetu VII Promocja integracji spolecznejw ramach programu OpemcyjnegoKapital
Ludzki.

,1. Przedstawienie
Plan6wDzialaniana 2013r. dla priorytet6w VI-IX pO KL
Pani Graiyna Dytko pzypomniala uczestnikomspotkania,iz do zadaf podkomitetu
Monitoruj4cegoPO KL nalezy rekomendowanie
do zatwierdzeniarccznych plan,w
Dzialania ptzy9otowanychpvez InstytlrcjePosrednicz4ce
dla komponenturegionalnegopO
KL.
Poinformowala,
iz WUP bardzointensywniepracowalnad ostatecznym
ksztaltemplan6w
dzialaniana 2013r. konsultuj4cich zapisyzar6wnoz IZ jak i ze spoleczemtwem
(poprzez
organizacjQkonsultacji spolecznych).Przyzrrala,rz obecniezostala wyslana do IZ czwarl.a
wersja w dokument6w.
Pani Gra2ynaDytko poprosilaPani4DanutqPawlowskqKierownikaWydziatuWspierakia
Akwizacji Zawodowego
o przedstawienie
PlanuDzialaniana 2013r. dla priorvtetuVI Rvzet
pracy otuar4) dlq wszystkich.
Po wygloszonejprezentacjiprzez Pam4 DanutQPawlowskqrozpoczQtodyskusjg.Jako
pierwszygloszabralPan PrzemyslawHerman.Zap).tal,dlaczegow ramachprior',tetuVI,
Dzialanle 6.2 Wsparcieoraz promocja przedsiqbiorczoicii samozatudnieniaprzyst4?ii do
konkursumog4 jedynie inst).tucjez terenu Podkarpacia?Czy nie jest to zawQzanie
konlurencji?
Pani Danuta ParvlowskawyjasDila,iz IP pragnieaby do konkursuprzyst4pilyinst),tucje
poinformowala,iZ do 2OlZ t.
dobrzeznaj4cespecyfrkqrynku pracyw woj. podkarpackim.
w konkusachw ramachDzialania6.2 mogly startowaiinsftucje z calegokaJu, powyzsze
obostrzenie
wprowadzone
zostalodopierow PlanieDzialaniana 2013r.
Pan Konrad Fijolek dodal,iz w 2013r. alokacjana Dzialanie6.2 wlnosid bqdzie6 mln zl.
Zaaraczy\,iz wskazana
kwotajest niewielkadla realizacjiprojekt6ww ramachwla6nietego
Dzialania.Dlategotez aby oszczedzlt.
instltucjom spozatetenu podkarpaciaponoszeria
dodatkowych
koszt6wu,prowadzone
zostaiow/w obostrzenie.
Pan Ireneusz Kubis zapytal czy wskaZnik zatudnieniowy (w realizacji prcjekt6w
systemowych)
dla os6bbezrobotnych
w)'nosi45%i dlaczegojest
on tak wysoki?
Pani Danuta Parvlowskaoz\ajmlla,1zwskaznikzatrudnieniowy
dla og6lu grup dla os6b
bezrobotrych
wynosi45%, dla os6bdlugotrwalebezrobotnych
30%, dla niepelnosprawnych
20o , a dla os6bmiodych40%. WysokosiwskaZnik6wniestetynie moze zostadobnizona
pomimouzasadnienia,
kt6rekilkakotnie bylo przesylane
do IZ. StanowiskoKE orazMRR
jednakspecyfikiposzczeg6lnych
nie uwzglqdnia
wojew6dztw( w tym podkarpacia)
w tym
wysokiejstopybezrobocia,
brakudostatecznej
iloScimiejscpracy,trudnejsfuacji spolecznogospopdarczej.
Nie mniej jednak Pan Dyrektor Fijolek na posiedzeniuKomitetu
Monitorujqcego(w grudniu br.) podniesieten aspektsprawy i zwr6ci siq z proSbao
rozwazenie
obni2eniajednakowych
dlawszystkichwskaZnik6w
zatrudnieniowvch.

W zwi4zkuz brakiem dalszychpltaf Pani GrazynaDytko zaprosilado om6wieniaPlanu
Dzialaniana 2013 r. dla Pdor'.tetuVII Promocjaintegrucji spolecznejP^rr B^rtosz
kierownikaWydzialuRozwojuIntegracjiSpolecznej.
Kosteckiego,
CzlonkowiePodkomitetu
nie nieli pytandotyczqcych
zapis6wPlanuDzialaniana 2013r. dla
przejSciedo kolejnego
P oq.tetu VII dlategote2 pani GraZyna Dytko zaproponowala
puDktuspotkania.
Pa\r Grzegorz WyciSlak kierownik Wydzialu Rozwoju Kadr Regionupzedstawil Plan
Dzialaniana 2013r. dla Pdor)'tetuVIII negionalnekadrygospodarki.
W zwi4Tkubrakiemp)'tandotycz4cych
PlanuDzialaniadla Priorltetu VIII pani Graiyna
Dytko poprosilao zaprezentowanie
PlanuDzialaniana 2013 r. dla Priorl.tetuIX Rozw6j
\| regionach.
ttyk\ztalceniai kompetencji
pani MagdaleDa
PlanDzialaniana 20i3 r. dla Priorl.tetuIX przedstawila
Polaiska,zastQpca
kierownikaWydzialuRozwojuKsztalcenia
i Kompetencjj.
Pani Graiyna Dytko zaplosilauczestnik6w
spotkania
do udzialuw dysklNji.
Pan Adam Sasielazapltal na jakim etapiewdraz.uiajest projekt dotycz4cyszkolniclwa
zawodowegorealizowanyw ramachDzralania9.2 Podniesienieatrckcyjllolci i jakoici
szkolni c^r a zawodowego.
wdrazanieprojektu
Pan Konrad Fijolek poinfomowal, i2 p6l roku temu IP rozpoczQla
nakierowanego
na rozw6j szkolnictwazawodowego.
Oznajmil,i2 jest to projektbardzoduzy
i skompJikowanyi wymaga ciqglej wsp6lpracyz inst)'tucjamiprowadzqcymiszkoly
w celuosiqgniQcia
zalozonych
zawodowe
ce16w.
W ramachprojektuprzewidzianozorganizowanie
dla 12,5tys. uczni6wszk6l zawodowych
praktyk u pracodawc6w.
platnychmiesiQcznych
Do tej pory praktyki odbylojuz I 000
(zar6wno duzych jak np. Kirchhoff
uczni6w szk6l zawodouychw pzedsiQbioNtwach
POLSKA sp. z o.o. jak i malych)z terenuwojew6dztwapodkarpackiego.
Kolejnestaze
prowadzone
bQd4w okresiewakacyjnym.
DyrektorWUP ptzyzndl,i2 realizacjaprojektuwi4zesiQz duzymitrudnoSciami.
Inst).tucje
prowadzqceszkoly muszq yszukiwadpracodawc6w!kt6rzy przyjm4 mlodych ludzi na
praktyki.Wymagato duzegozaangazowania
i wsp6lpracyponiqdzy sektorempublicznym
praktyki.
i prywatnym,sfery nauld i
przy wyplacaniuwynagrodzenia
Ponadtopoinformowal,iz powstalytakzetrudnoSci
za prace
uczniom szk6l zawodowych. Inst]-tucje paiistwowe (Izba Skatbowa, Zaklad Ubezpieczei
Spolecznych)
chcialyopodatkowad
wynaglodzenia
uczni6wi odprowadza6
od nich stosowne
skladki.
Pan Konrad Fijolek wyjaSnil,i2 dla uczni6w szk6l zawodowychbardzocennymjest
odbycie praktyk u pracodawcy-Wiedza zdobyta w szkole, mo2liwod6 korzystania
maszyni tecirnologiiu2ywanychw przedsigbiorstwach
z nowoczesnych
oraznowychmetod
pracyposzezyi przygotujemlodegoczlowiekado pracyw firmie lub zachgcido otworzenia
wlasnejdzialalnoScigospodarczej.
Pracodawcy. u Lt6r)ch pror\adzone bEdq praktyki zawodowe poproszeni zostan4
o odniesienie i ustosunkowaniesiQ do wiedzy i umiejgmoSci
przez uc7ni6$
zdob),rych
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w szkole.Informacjete bed4wykorzystywanedo modylikacji kierunk6w ksztalcenia.
W projekcie zalozono takze mozli$o!6 rozuoju szk6l za$,odo$ych polcgaj4ca na
doposazeniu,zakupienowJ'chmaszyn,no\\'cgooprogramowaiiadostosowaDego
do kierunku,
w jakim szkola ksdaici uczni6w. Wartoii wydatk6w objEtl'ch cross-financingiemnie rnoZe
(. 24Vocalkowitychwydatk6rvstanowl4cychtrudzetprojcktu.
przekroczy
Z uwagi na kompleksou,oSiplojektu przovidziaro tak7e moZliwosi przekwalifiko*ania
nauczycieli na doradc6w zarvodow],ch (dzialajqcych w szkole) poprzez jch udzial
!v bezplatnychstudiachpodyplorrou'ych.Dodatkowo 300 nauczycielizawodu bqdzienoglo
\\'ziEi udzialLl w szkolcniach organizowanych prze:z podkiupackic Centrum Edukasji
Nauczycieli.
Na koniec wypou,icdzi Pan Konrad Fiiolek dod,!l, it w najblizszyn czasie rozlloczDtcsrq
kampaniainlirmacyjna maj4cana celu uiu,iadomienietzar6rvnouczniom jak i ich rodzicom
jakie korzySci daje nauka w szkole zawodowci. Wyznal, iz realizo\\,anyprojekt wraz ze
znianami wprou'adzonlni do usla$} o szkolnictwic zawodowvm koresponduj4ze sobq
i zmieniaj4polskiepatrzcniena szkolnictwozawodowePan Adam Sasiela przyznal, iz projckt iest potrzebnyponiewa2 przygotowuje uczni6rvdo
podjeciapracy.
Zadeklaro*al on r6wniez chgi \\,sp6lpracy\\'ramach rcalizowanegoprojektn dolyczqcego
szkolnictwazawodou'egoPan J6zef Twardo,ryski zapytal jakic s4 konseku'cncje niezrcaljzorvania zalozonego
w projekciewskainika cfcktywnoJcizatrudnicniou,cj.
Pan Konrad Fijolek poinlbrnrolval, i2 lP pro$adzila rozlnorvy z Instytucjq ZarzedzajEcE
oraz Komisjq Europcjsk4 nt. wysokoSci \\'skaznik6\\' el'ekty\\'noSci zatrudnieniowej.
Wyjasrliano !\/w instltucjom. i2 w woje\.v6dztwicukierunkowanym na roz\\,6i roilljctu,a
bardzo trudne iest wykonanie w]znaczonych nska2njk6rv efckt],wiojci zatrudnieniowcj.
W rcgionie po$,staicduzo mniej miejsc pracy niz rv fcgionaoh,w kt6rych przernysljest
dobrzeroz*iniqty. Na argumenty przcdstarvionepuez IP MRR oznajmilo. iz s4 to warunki
przedstawioneprzcz Komisjq Europcjskq i nie mog4 by6 zmicnione. IP podjEla jednak
decyzjQ,iz na Komitccic Monitorujqcym PO KL. kt6ry odbgdziesiq u, grudniu br. podniesie
jeszczen:z problem u,ska2nik6w.Przedstawionyzostanicponysl r62nicowaniawykonania
w/w wskaznikaw zalcznosciod regionu,\.r'ld6rym realizowanysiQproickt. pomocn],rnw tej
dyskusjibgdziepoparciePodkomitelu.
Zaznaczyl r6wn1c2.iz rl Ieiy o tym problemie dyskulorvad,ponie$az mo2e sjQ okazai, iz
okreilone wskaZniki nie zostan4 osiilgniQtei projcktodawcy bgdq musieli zwracai Srodki.
Skutkiem tcgo bQdzietakze fakt. iz belelicjenoi nie br;dq chcieli realizowai projekt6w ze
wzglgduna brak mo2liu'oSciosiqgniqciawskaZnik6wdot. zatrudnienia.
Dyrcktor WUI'dodal, iz dla prawidlowej realizacjipfojektu waznejest okrcsleniewskaZnika
efcktla\'noici zatrudnicniorvej,nrusi byi on jednak okrerilonl' na realnym do spelnienia
poziomie. Do tej pory projektodarvcyosi4gali wskaznik e1'ekt,yw11o!ci
zatrudnieniowejna
poziomie35%. Obecnieten wska2nikma siQgai45% - jest to bardzowlsoki wskaZniktrudny
do osi4gniQcia.
Odpowiadaj4cna p).taniezadanepfzez PanaTwardowskiegopan Konrad lijolek wyja(nil, iz
6

nie zrealizowaDiew/w wskaZnikaskutkowai bEdziezlr6ceniem pzez beneficjentaczQsci
Srodktw (proporcjonalniedo niezrealizowanego
wskaZnika)do IP. Poinformowal,i2
zapisyzwiqTanez omawianymproblememokre6lonesqw Zasadachdokonrya ia
dokladLne
wyboruprojektiw w ramachPO KL.
prezentacjidotycz4cychPlan6w
Pan I'rzemyslaw Herman oznajmil,iz po wysh.rchaniu
Dzialania na 2Ol3 t. za.uwaza,iz lP wyznaczylasobie kierunki dzialania i konsekwentnie
zmi'erz.ado ich zrealizowania.Skladajqsig na nie: zakonczenieprocesukontraktacji
i skupleniesiqna rozliczeniuprojekl6w,a takzezbadaniupowstalychefekt6w.
iz efektywno66
realizacjiprojektumozebyi miezona na podstawiewskaznika
Nadmj.enil,
efektynaloSci
zatrudnieniowej,
ilo5cios6bkt6repo zakoiczeniuprojektunadalpracuj4ilo5ci
powstirlychoirodk6w pzedszkolnych,iloSci os6b kt6re skozystaly ze sta2yi uzyskaly
zatrudnienie.
Zazna':zyl,iz po zbadaniuefekt6wwdrazaniaPO KL w regionie,nale2ypzedstawi6te
Dodatkowoocenienale2ypoddai dzialaniawykonanew czasre
najlepszespoleczeilstwu.
powieli6w przyszlosci- w nowym
wdmzirniaprcgramui te, kt6re siQnajlepiejsprawdzaly,
Waznymjest takzewyzlaczeniekluczowychkierunk6wdlarozwoju
okesiirprogramowania.
regionui opracowanie
zadariumozliwiajqcych
ich realizacjQ.
Przedstawiciel
MRR na koniec
przez kolejne2 lata
dodal,i2 pomoc trzebanadaludziela6osobom25- i 50+, poni,ewd2
niezmienisig.
syuaciatychglupspolecznych
uczestnikom
W zvri4Tkuz brakem dodatkowychp)1anPani Graiyna Dytko przedstawila
projekt
uchwaly w sprawie poz)'t]'wnej rekomendacjiPlan6w dzialania na rok
spotkania
2013.
glosowanienad projeLlemuchwalyw sprawiepoz],tywnejrekomendacji
Przeprowadzono
Plan6rvdzialaniana rok 20I 3.
Uchwala zostala plzyieta iednoelosnie. stosunkiem glos6w: 14 za. 0 Drzeciw.
0 wstrzvmuiacych
sig.

5. Przedstawienie
RocznegoPlanuDzialai Ewaluacyjnychna 2013r.
Pani llrazyna Dytko poinformowalauczestnik6wspotkania,iz jednym z najwazniejszych
instrument6wpozwalajqcychocenii prawidlowo3i wdraZania,zarzqdzaniai flrnkcjonowania
IP oraizdob6rfolm wsparciaw ramachkomponentu
regionalnego
PO KL jest ewaluacja.
Oznajmila, i2 WUP w Rzeszowiew 2012 r. zakoitczyl realizacjp2 badai ewaluacyjnych,
a 2 kotejnes4w trakcierealizacji.Rekomendacje
plynqcez badafzostalywykorzystane
pzy
wdrazania
usprar.mianiu
syslemu
PO KL.
Pani Graiyna Dytko poprosila Pani4 Jus{nE Fraiczak o przedstawienieplan6w
nychna 2013 r.
ewaluacyj
Po prezentacji Pani Justlaly Fraiczak Pani Grazyna Dytko poinformowala uczestnik6w
spotkani4iz RocznyPlan Dzialaf Ewaluacyjnych
na 2013 r. zostalzaakceptowany
pzez
MinislerstwoRozwoju Regionalnegow dniu 22 pa'dziefinka 2012 r. Poprosiiatakze
o przyjpcieom6wionego
dokumentu
przezczionk6wPodkomitetu.

Pan J6zefTrvardowskizapytal,czy istniejezale2noS6
pomiqdzybadaniamiwykonywanymi
przezPodkarpackie
Obserwatorium
RynkuPracyi badaniamiewaiuacyjnymi
realizou'nnymi
w ramachRPDE.
Pan Konrad Fijolek przypomnial,iz projekt (syslemowy)pod nazwe Podkarpackie
Obserwatorium
Rynku Pracy finansowanyjest w ramachPrior]-tetuVIII, Dzialanja8.1,
Poddzialanie
8.1.4. i realizowanybQdziedo koica 2013r. Jegozadaniem
jest prowaCzenie
badarizwi4zanychze slruktur4 rynlu pracy w woj. podkarpackim. Do tej pory wylonano
badaniedotyczqce
rozwojusektorauslugrynkowychi nierynkowych.
Obecnieprowadzone
sq
badaniadot. pracodawc6wpodkarpackich.W 2013 t. pzeprowadzonezostanqbadania
i analizypodkarpackich
absolwent6w
szk6lzawodowych
orazbadaniabraDzybudowlanej.
Dyrektor WUP poinformowal,i2 powstalponysl wlqczeniado tealizacjiPORPelementu
ponadnarodowego
a mianowiciezaadoptowania
metodologicznych
rozwi4zaf w bitdaniu
pracy
stosowanych
w
Niemczech
na
Uniwersltecie
w Bielefeld.Czy mo2liwebEdzie
rynku
pzedstawionego
zrealizowanie
pomysluokazesig w przyszloSci.
CzlonkowiePKM pO KL
bgd4infomowaninatentematna kolejnychspotkaniach
Podkomitetu.
Ponadtooznajmil,i2 pomysltworzeniaobserwatori6w
NIPiPS.
rynlu pracyuzyskalaprobatq
Powstalnawetpomyslwpisaniaw/w strukturw nowelizacjQ
ustawyo promocjizatrudnienia
i instltucjachrynkupracyi finansowania
ich ze Srodk6wfunduszupracyNa koniecPanKonradFijolek dodal,i2 badaniaewaiuacyjne
prowadzone
w ramachRPDE
w2013 r. dotyczyi bQdqpzyszlego okrcsu programowania.Wyniki z nich powstale
wykozystanezoslan4przy realizacjinowegookresuptogramowania.
Pani Barbara Kuiniar-Jablczyiska zaproponowala,
aby tozszerzyi zahes dzial.Llno3ci
PORPna caly obszarPodkarpacia
tak, aby mie6 wiadomoSci
nie tylko o ryntu pracy,ale
tal<Zeo przemydle,maj4tku,ekonomiceitp. Dane te potzebne s4 do dalszegorozwoju
wojew6dztwa.
Pan Przernyslarv
Herrnan przyznal,iz RPDEna 2013r. jest bardzoambitny.Zaapelowal,
aby czlonkowiePodkomitetuzglaszalitematy,zagadnienia
kt6re moglybybyi ewalu,)wane
w ramachrealizowanychbadanewaluacyjnych.
Wyja3nil,iZ ponoze to IP odpowiednio
pzygotowa6dokumentypzetargowe.
Przypomnial,
i2 RPDEmo2nazmieni6w trakcieroku utaz ze zmieniaj4cymi
siQpotrzebami
jak
informacyjnymi.
Dodal,iZ nale2y naiszybciejwybradwykonawcQ,
kt6ry wykonabadanie
ewaluacyjne
ex-ante,poniewaznajegowykonaniepotrzebaduzoczasu.
Oznajmil,i2 w grudniuukaz4siq wyniki badaniaewaluacyjnego
wykonanegona zlecenie
MRR dot.Dzialania9.2.WyjaSnil,i2 cennlnnbqdziepor6wnanie
wynik6wbadafpowstalych
w badaniuobejmujqcym
cal4PolskQ
do wynik6wpowstalychw ramachbadaniawykonanego
dlawoj. Podkarpackiego.
Zakohczylasiq takze realizacjabadaniaewaluacyjnego
dot. Poddzialania9.1.1. I{aport
koiicowyzostaniezaprezentowany
na najblizszymKomilecieMonitoruj4cym
PO KL.
Pan Przcmyslaw Herman przyznal, 12 moz]Iraprcwadzit, obserwatoriabadaj4cenie tylko
rynek pncy, ale takze przemysl czy inne wskaZniki charakteryzuj4ce
dany obszar.

Poinformowal, i2 istnieje takie obserwatorium na poziomie kajowym - Krajowe
Obsenvato um Terforialne oraz regionalnym- RegionalneObserwatodaTerytorialne.
Poprosil, aby na kolejnym posiedzeniu Podkomitetu zaprezentowa6badania prowadzone
przez PORP.Dzialanie to umozliwi w spos6bkomplementarnyprzedstawii sytuacjQna rynku
pracy oraz wplyw PO I(L na rozw6j regionu.
Pan Konrad Fijolek zaz'uczyl, i2 badanie ex-ante .iest wa2n).m badaniem, poniewaz
wskazuje kierunki rozwoju wojewddztwa. Ptzyzrial racjQ Paou llermanowi, iZ im dlu2szy
czas jest pzeznaczony na wykonalie badania tym dokladniej opracowane sq wyniki
i wnioski.
Dyrel(tor WUP w llzeszowie poinfomowal, iz badania wykonane pzez
wykoEyst)'wanesq w badaniachewaluacyjnychPO KL.

PORP

Ponadtopoinformol'al, iZ rozpoczQtorozmowy z UrzQdemMarszalkowskim Wojew6dztwa
Podkarpackiegow celu stwozenia RegionalnegoObserwato tlln, gdzie PORP byloby iedn4
zjego czqsci. Wyjasnil, i2 sttuktum ta jest jeszcze 'n fazie przygotowy$rania.O kolejny jej
losachczlonkowie PodkomitetuzostanEpoinformowanina kolejnych posiedzeniach.
W zwiqzku z brakiem p)-tari Pani GraZTna Dytko pzedstawila uczestnihorl spoLnama
projekt uchwaly w sprawieprzl,jqciaRocznegoPlanu Dzialan Ewaluacyjnychna 2013 r.
Na sali uprawnionych do glosowania bylo i3 os6b. Przeprowadzonoglosowanio nad
projektemuchwaly w sprawieprzyjgciaRocznegoPlanu Dzialai Ewaluacy.jnychna 2013 r.
Uchwala zostalaprzvieta stosunkien qlos6w: 13 za. 0 przeciw.0 wstrzvmuiacvchsie.
Pani GraZyna Dytko podzigkowala za dyskusjg i zaproponowalaprzej6cie do kolejnego
punktu posiedzenia.

6. Przedstawieniervynik6w badai crvaluacyjnych

Badanie ewaluacyjne pt. ,,Ocena dzialanid Regionalnych Oirodkdw Ewopejskiego
F und uszu Spoleczn eg o fun k cj on uj qc),ch tr' *'oj ew6dztwie p odkaryack im"
Pani Justyna Frar6czakprzedstawilalabelqrekomendacjipowstal4w badaniuewaluacyjnym
pl. ,.Ocena dzialania Regionalnlch Oirodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
.lunkcjonuj qclch v woj ewddzt-,rie po dkarpackin1".
Pani GraZyna Dytko dodala, i2 badanie ewaluacyjne objAly tzy z czterech RO EFS.
Czwafty osrodek, dopiero rozpoczynal funkcjonowanie sted te2 nie m6gl by6 brany pod
uwagQw hakcie badania.
PoniewaZpohzeba wsp6lpracy z RO EFS jest ciqgla, lP zaproponowalastworzenienowych
stanowiskpracy w struktulachRO EFS - Lidera ds. os6b niepelnosprawnych,Lidera ds. os6b
50+ - kt6re majq za zadanie aktywizowai osoby niepelnosprawnei po 50 roku Zycia
i zachQcaiich do braniaudzialu w projektachrealizowanychw ramachpO KL.
W przyszlym roku dzialaniaRO EFS bqdqukierunkowanena pomoc illstytucjom, na kt6tych
tP najbardziejzalezy, a mianowicie organizacjompozarz4dowymstatutowozajmujEclm siQ

osobami niepeinosprawnymi.icdnostkom samorz4duterytorialnego,kt6re do tej pory nie
korzystaly ze wsparci.r EFS oraz malyln i irednin przedsiQbiorst\\,omuzupelniajalym
i podnoszqcymrviedzQi umiciQtnoiciswoichpracownik6w.
W 2013 r. RO EFS bQdziew mniciszynl stopniu niz doq'chczasg*iadczyl uslugi rv siedzibie
firmy. Pomyslem na przyszly rok jest sprawienie,aby doradcy kluczowi i specjalistyczni
doje2d2alido kljent6w, co mamy nadzicjqjcszczc btudziej zrvigkszye1ektyu,no36
dzialania
Oirodk6u..
W zwiqzku z brakiem pytati P:lni Graiyna Dytko zaprosila do \\ysluchania projektu
uchwaly w sprau'ie przyjqcia rekomendacji plynqcych z badania eu,aluacyjne
go ,,Ocena
lzialania Regionalnych Oirodkjrl Europejskiego Furtdusxa Spolecz ego funkcjotui4clch
w woj ewdlztw i e p odkqrpa ck im "
Na sali rLprawnionyohdo glosowania bylo 13 os6b. Plzeprowadzono gloso$anie nad
projektcnt Uchwaly $'spnwie przyjQciarekomcndacjiplyn4cych z badaniaewaluacyjnego
,,Ocena dzialania Regionalnych Oirodkdw Europejskiego Fundusxu Spolecznego
ftut kcjon ujqcych w rrrojex,dtlztwiepodkaryackim".
Uchwalazostalaprzyicta stosunkiemq1os6w:13 za. 0 przeciw. 0 wstrzymuiacvchsie.

Bddanie ewaluocfjne pt, ,,Kobieta fia podkarpuckim rynku prucy w kontekjcie dzialai
fr nansowonych z Eutupejskiego Fun.luszu Spolecznego"
I'ani Graiyna Dytko poprosila Pani,l JLrslynQFraiczak o zaprezentowanierckorncndacji
powstalychw wyniku badaliia ewaluacyjlego pt. ,.Kobiela nu padkco.packimrfnku pracy
u, konteklciedzialafi./'i ansovanychz EuropejskiegoFunduszLt
Spoleczncgo".
lo prezentacjiprzedstawionejprzcz PaniqJustl.l]Ql-rariczakI'ani Grazyna Dytko zapfosila
czlo k6w Podkomiletudo dyskusji.
Pani Graiyna Dytko poinfomowaia czlonk6rv Podkomitetu, iz r\'2013 r. opraco\tana
zostaniekanpania inlbrmacy'jnadla pracoda$'c6rv.zach9caj4oado przyjntowaliia clo pracy
kobiety.
I'an Ant'oni Wydro poinfbrmowal, i2 wdznejest monitofowaniei skutecznckornuniko$'anic
jakie zar.vodysq deficltowe. Wielu uczni6w i rodzic6w wybieraloby naukE
spoleczenstwa
za$od6w delicyto\\ych,jednakzenie maj4na tcn tematwiedzy.
Pan Przcmysllw Herman zaproponowal,aby u1-niki badanewaluacyjnl,chpzesylane byly
takzedo szk6l.
Pan Konrad Fiiolch zgodzil sig z sugestiEPana Przcmyslawallcrmana i poidormowal, iz
r.vyniki badai ewaluacyjnych bqd4 przesyldne do szk61. Oznajmil, jednak, iZ baclania
prowadzonena podsta*ie danych z urzQd6wpracy nie s4 do konca prawdziwe, ponielvaz
du2a czgii ofcrl pracy nie jest kierowana do urzqd6w pracy, szczeg6lnietych najbardziej
atrakcyjnychczy deficytowych.Dodal, i2 prowadzonebadaniapokazujq,w jakich kierunl(ach
jest duzo i kolejni nie znajd4
nie nalezysiQksztalcid,poniewa2os6bz danymu.yksztalceniem
pracy \v \\yuczonym zawodzie.
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Por]adtoDyreklor WIJP przyzna,l,iz wazna jest systematycznosdw przekazy$aniu takich
danych do szk6l. Dyrekcja na tei podstawie nro2e zmienii lub dostosowai kierunki
ksztalceniado zapotrzebowaniana rvnku pracy. Przyznal,iz ma nadziejQ.ze.iu2w niedlugin
czasiekierunki ksztalceniabqd4dostosowy\laie do zapotrzcbowaniarynku pms}.
Pan Przemyslaw Ilcrman oznajmil, i2 w rvoj. podlirskim powstal katalog za*od6w
dcficyou'ych. Aby byl caly czas akluainy, uzr.lpelniasig go systcmatyczrie.Uzupelnienie
odbywa siq na podstawie ankiel kicro\\'anych do pracoda$c6w. W rv/w ankictach
przedsiQbiorcyokreSlaj4jakie zawody obecnie potfzebne s4 do pracy. Dodatkowo analizie
poddane zostajq danc z ufzQd6w pracy. Analiza danych z PUP oraz zebranychz ankiet
placodawc6w unozliwi stworzenie zcczy\\'islego katalogu zarvod6.,v,na kt6re jest
zapotrzebowirl]ie
na lynku pracy.
W zrvi4zku z brakiem pytari Pani Grazyra Dytko zaprosila do wysluchirnia projektu
uchwaly w sprawieprzl,jqciarekomendacjiplyn4cych z badaniaewaluacyinego,,Kobietu u
podkarpickitu tlhku prac! w kontekicie dzialni rt ahsowa ych z Europejskiego Funluszu
Spolecznego"
Na sali uplawnionych do glosorvaniabylo l3 os6b.
Pzeprowadzono glosowanie nad projektcm uchwaly w sprawie przyjqcia rckomendacji
plyn4cych z baddnia ewaluacyjnego,,Kobieta no podkaryuckim rynku p\tcf tu kontekicie
(kialoi rtnonsowaqlch x Europejskiego Futtduszu Spolecznego".
Uchwalazostalaprzyieta stosunkiemglnsorv:ll zc 0 przeci$. 0 \ sttzt.tnujac)'chsie.

7. Przedstarvienie Spr:rlvozdania ol{rcsowegoz rcnlizacji Itrioryt€t6$' komp0ncntu
regionalnegoPO KL
Pan Konrad Fijolek - Dyrcktor Wcrjew6dzkiegoUrzqdu Pracy u'l{zcszowie, zaprezentowa}
stan lvdlazania konponentu regionalnegoPO KL na pod.sla\\ieSprd )ozdatniaokresoy,ego
z redlizacji Prio/yletdy, komponenturegiondlncgo v, ramdch PO KL 2007 2a13 za ofues
I polowy 2012 r. poszezony o danena dzici 2 listopadabr.
Po prczcntacjiPani Grazyna Dytko zaprosilado dyskusji nt. stanuwdrazaniaPO KL.
Prn Przemyslaw Hcrmnn poinformowal, i2 komponentycentralnePO Kl, mo94 nie zdq2yd
z wydalkowaniem Srodk6rv, rv zwierzkuz po\\;-vzszymmozliwe jest, i2 niewydatkoq'ane
drodki bQdq pzesuwanc na realizacjg projekt6w w lamach komponentu regionalnego.
Zanwazyl, i2 woj. podkarpackiejest przygolo\vanedo przl'jqcia 5rodk6* i rvydatkowaniaicl.r
w lcg1ontc.
P^n J6zef Twardorvski zapytdl czy juZ wiadomo iak bqdzie wygl4dal nowy okies
plogmmorvania?Jak bqdzie rvygl4dal EFS w u,ojew6dztwachi jakie bqdzie obejmowal
kierunki dzialania?
Pan Konrad Fijolek poinlinnowaL. i2 Polska na nowy okres programowaniauzyskatyie
samo 6rodk6$'co w lalach 2007-2013lub rvigcej.Wojeu'6dztwaotzl,majE do 25% 6rodk6w
na wdrozenie EFS. Wielkoi6 tych irodk6w bQdzie podobna jak w obecnym okrcsie
programowania.
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Nadmienil, i2 z 25% Srodk6wpfzeznaczonychna EFS,20% bqdzie pzeznaczonc,ta rczw6j
integlacji spolecznej.Dzialania prowadzone w ramach EIS nakierowane bqd:1na pomoc
osobom najbiedniejszym,a nianowicie 1,5 mln ludzi w skali calcgo kraju trzeba bgdzie
pon,6c wyji6 z ub6stwa.W woj. podlerpackinrtaka pornocudziclonazoslanie100 q s. osob.
Prorvadzone
bEdqtakzc dyskusiejakie jrodki finansowezostan4przcznaczonena bezzwrotne
dotacje,a jakie na instrumentyzwlotrlc.
W dniach 4-5 grudnia 2012 r. do woie\r6dztwa pzyje2dZaj4 przedstawiciele Komisji
Iluropejskiej. Na spotkaniLrpodejmowane bQdq tcmat)' z.ai1zanc z no\\,q perspektyw4 no\rym okrcsemprogLalnowania.
Pan Przcmyslalv Herman poinformowal, i2 t1\\ilq dyskusje nt nowego okesu
programowania pomiQdry Rad4 Europejsk4, Komlsj4 Europejsk4 a Parlanentem
Europejskim.Negocjacjenad ostatecznymksztaltcmptogramu bqd4 tr-walyprawdopodobnie
do korica2013r.
Przedstawiciel MRR nadmienil, i2 powstaic tzw. Umowa pallnerska, reguluj4ca
\\ykorzystanicwszystkich l'unduszyrv Polsce.W zalozcniachdo tej rrmowl, kt6re majqbyi
wkr6tce przedmiotemobrad Komitetu lluropejskiegoRady Ministr6lv zawa e sq inlblmacje,
iZ programy \\'dra2ane na poziomic rcgionalnym w latach 2014 - 2020 bqd4
wielofunduszowe.Podzialem funduszy w rcgionach zajmq siQ marszalkowie wojew6dztw.
Oni tez bgdq decydowali, kt6ra instytucja i u' jakim zal<resiebgdzic realizou,alarvdra2anic
funduszyKoordynacja program6w prowadzona bridzie na szczeblu centralnyn. W
zale2no(ciod przeznaczon_vch
Srodk6w na dany legion, okrc$lonezostanqwskaZniki,kt6r'e
nalezyw tym regionieosiqgn4i.
Pan Przcmyslarv Hcrman poinlbrmowal. iz na poczqtku grudnia odbQdziesiQposiedzenie
Konitetu MonitorujqcegoPO KL. na kt6rym poruszancbQdqkwestie zwiqzane z nowym
okJesemprogramowania.
PrzcdstawiciclMRR zaproponowal.aby kolejneposiedzeniePodkomileturv czEseipoirr igcic
plzyszlcnruokrcsowi proglamowania.
Pani CraiJna Dytko podziqkowala za dyskusj9 i zaproponolvalaprzejicie do kolejnego
punktu posiedzenia.

8. I'rzedstarvienie stanu prac Regionahej Sieci Tcmatycznej rv Woiervddztwie
Podkarparkim
Pani Gra2yna Dytko poinfonnorvala czlonktrw PKM lO Kl,. i2 czlonl<owieRegionalnej
Sied Tematycznejdzialajqcej u' \\'oj. podkarpackim spotkali siq we wzeiniu br- w celu
zwalidowaniaproduktu finalnego projeklu innowacyjncgopt. ,,Innowaq'iny model obshtgi
ostib pozostojqclch bez zalrudnienia x, wieku 50+ przez potlkupackie Instltucje Rykka
Pracy" realizou,anegoprzez firmQBD Centersp. z o.o.
Projekt przedstawianowy spos6bprzygotowaniapraco\nik6\\, powiatowych urzQd6wpracy
oraz agencii zatrudnieniado skutecznejaktylizacji os6b \\, wioku 50+. Ta nowa formula
pokazujew jaki spos6b nalezy postqpowai z osobami 50+ ab1' zwigkszyi ich moly\\'acjq
izachgcii do poszukiwania placy. Opracowany zostal r6wnic2 poradnik dla os6b
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bezrobotnych
m6wi4cy,w jaki spos6bprzygotowa6sig do rozmowykwalifikacyjnej,jakie
atutyprzedstawiai,
abyzosta6zatrudnionym.
Pani Gratyna Dytko oznajmila,iz zar6wnoekspertoceniaj4cyproduktfinalny, RST WP
oraz IP podjqli decyzjg, iZ opracolvanyprodukt finalny w ramach projektu zostal
zwalidowany.
Przewodnicz4ca
RST WP dodatkowopoinfomowala,iz w dniu 19 listopada2012r. odbylo
siQ spotkaniegrupy roboczejRegionaLlejSieci Tematycznejw sprawiepfawidlowego
przygotowaniastralegii wdrazania projektu innowacyjnegopL ,,Itthowa.yjn! model
utr4ymahia aki)teno{ci x,awodowejpodkaryackich nauczycieli gimnazj4w w wieku 50+'.
W spotkaniuuczestniczyli
dyrektorzyi nauczyciele
zeszowskichgimnazj6w,pzedstawiciele
PCENi CKPiDN,czlonk6wRST WP a takzeprzedstawiciele
beneficjenta.
Dyskutowano
nadpotrzebqrcalizacjiprojektuinnowacyjnego
orazo trudnosciach,
z kt6rymi
mo2e sjQ spotkai beneficjentpodczastestowaniaprojektu. Ponadtozwrocono uuagq
projektodawcy
popelnianeblqdy przy tworzeDiustrategiiwdrazaniaprojektu
na najczQsciej
lnnowac}|Jnego.
Pani Graryna Dytko poinlbrmowala,iz projektjest now4 formq wsparciadla dyrektor6w
gimnazj6ww procesiezarzqdzania
wiekiemi utzymaniaakty$noScizawodowejnauczycieli
gimnazj6w w wieku 50+. Gl6u.nym czynnikiem umo2liwiajqclmjego realizac.jq
jest
pzeprowadzeniewsr6d nauczycieligjmnazj6w50+ diagnozykompetencji,wskazujqcej,
kt6re z poszczeg6lnych konrpetencji komunikacyjno-informacyjnych
(umiejqtnoS6
$ykorzystaniakomputera i Intemetu w pracy) oraz psychospolecznych
(umiejQlnoid
nawi4zywania
kontaktuz uczniami,rozwiqzywania
konflik16w,negocjacji,itp.) wymagaj4
uzupelnienia.
Uzupelnieniewykazanychbrak6wkompetencyjnych
spowodujepzelamanie
jakzewidocznychw szkolachgimnazjalnych.
barierpokoleniowycl,

7. Uwagi i wnioski
Nie zostalyzgloszone
zadnedodatkowe
wnioskiomzuwagilbmalne.

8. Zakoriczcnie
Wobec wyczerpania lemat6w stanowiqcych przedmiot XI
PKM
Wiceprzewodnicz4ca
PodkomitetuPani GrazynaDytko podziQkowala
czlonlom za udzial
w posiedzeniu
i dyskusjimerl-torycznej

Protokolowala:
Bemardeta
Krukowska
SeketarzPKM PO KL
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zalaczjn,kt:
1. Ucbwala nr 25 PKM PO KL z dnia 25 listopada2012 r. anulujqca uchwalQm 24 Podkomiteru
Monitoruj4c€gohogram OperacyjnyKapital Ludzki Wojew6dztwaPodkarpackiegoz dnia 17 sierpnia
2012 r. w sprawie pozltywnej rekomendacjizmiany Planu Dzialania na rok 2012 dla priorletu VII
Prcmocja integacji spolecz€j w ramachProgramuOpencyjnegoKapital Ludzki.
2. PrezentacjaPlanuDzialanian rok20l3 Pfiorytet yl Rynekyacy otu a/4, dlay zystkich.
3 . Prezentacj
a PlanuDzialaniana 2013 r. Priorltet VII Rozw'j lhtegracji Spolecznej.
4. PrezentacjaPlanuDzialaniana 2013 r. Priorltet UII RegionalneKadry Gospoda*i.
5 . Prez€ntacjaPlanuDzialaniana 2013r. Priorltet IX Rorotij wyksztalcenia
i konpetencjiy, regionach.
6. Uchwalanr 26 PKM PO Kl z dnia 26 listopada2012 r. w sprawiepo4,tywnej rekomendacjiPlan6w
Dzialaniana rok 20 13 w ramachProgramuOp€racyjn€goKapital Ludzki.
'7.
Prez€ntacjapt. Ewaluacjarealizowanaprz€zWUP w Rzeszowie
Uchwala nr 27 PKM PO KL z dnia 26 listopada2012 r. w syMie zaopinioy)aniaRocznegoPlanl
Dzialai EwaluacyjnychWojewddzkiegoUhedu Pta.y w Rzeszoviena 20t 3 t.
9. Uchwalaff 28 PKM PO KL z dnia 26 listopada2012 r. w sprawieprzyjecia rekon€ndacji plynqcych
z badania ewaluacyjneso ,,Ocena dzialania Resionalnych Oircdk6w Europejskieso Funduszu
Spoleczneso
funkcj onujqctch u, wojew6dztwiepodkaryackim".
1 0 .Uchwalaff 29 PKM PO KL z dnia 26 lhtopada2012 r. w sprawieprzyjecia rekornendacjiplynqcych
z badaniaewaluacyjnego,Nobieta na podkarpackimrynku pracy i.) kontek(ciedzialaAlinansowanfch
z Evopejskiego FunduszuSpotecznego"
.
l t _ Prezentacjapt. Informacjao staniewdrazaniakomponentur€gionalnegoPO KL
na Podkamaciu.
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