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Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie – przybliżającego niektóre, ważne tematy związane z wdrażaniem PO KL. 
Od stycznia 2013 r. dokonane zostały zmiany w dokumentach programowych PO KL takich 
m.in. jak: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Zasady dokonywania wyboru projektów 
w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL - o zakresie tych zmian uzyskacie Państwo 
informację na łamach naszego biuletynu. Nie zabraknie w nim także innych informacji 
dotyczących np. projektów innowacyjnych realizowanych w woj. podkarpackim z myślą o tych 
grupach społecznych, do których warto skierować nowe, niestandardowe formy pomocy, 
nowe narzędzia i modele pracy przy rozwiazywaniu problemów zawodowych tych grup. 
Dla projektodawców z pewnością pomocne będzie przybliżenie sposobu dokonywania oceny 
merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i weryfikacja 
poprawności budżetu projektu, przedstawienie jakimi przesłankami i zasadami kierują się 
członkowie Komisji Oceny Projektów dokonując oceny budżetu. O tych kwestiach dowiedzą się 
Państwo z artykułu pt. „Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. PO KL". Początek 2013 r. 
przyniósł dla WUP w Rzeszowie i jego pracowników dodatkowe wyzwanie związane 
z pozyskaniem dodatkowej puli środków na realizację PO KL w naszym regionie. Oznacza to 

Konrad Fijołek 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

potrzebę ogłoszenia dodatkowych konkursów (wcześniej nie planowanych z uwagi na wyczerpanie środków), znacznie zwiększymy 
i zintensyfikujemy zakres naszego działania w roku bieżącym – pomimo, że jest to już „końcówka" Programu. Mamy jednak ambicje, 
aby z myślą o mieszkańcach województwa wykorzystać każdą „złotówkę", która pomoże zniwelować niestety wciąż duże problemy na 
regionalnym rynku pracy, wynikające przede wszystkim z wysokiego bezrobocia. Mamy przy tym pewność, że pomogą nam w tym 
projektodawcy i ich aktywność, dobrze przygotowane i potrzebne projekty, dlatego też jak zwykle apelujemy i prosimy - 
przygotowujcie i składajcie Państwo projekty, nie rezygnujcie z szansy pozyskania środków z PO KL na rozwiązywanie złożonych 
problemów społecznych w naszym regionie.

Dodatkowe środki dla mieszkańców Podkarpacia 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

DOKUMENTY PO KL
Zmiany w dokumentach programowych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących 
PO KL” nowym narzędziem wspomagającym ocenę 
racjonalności i efektywności budżetu projektu

REALIZACJA PO KL
Projekt systemowy „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
nabiera rozpędu

Priorytet VI PO KL w województwie podkarpackim 

Wsparcie podkarpackiej przedsiębiorczości na progu 
ostatniego roku kontraktacji POKL
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zainteresowanych funduszami europejskimi
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Dodatkowe środki pochodzą z przesunięcia 
oszczędności powstałych w Priorytetach komponentu 
centralnego na działania realizowane w wybranych 
województwach. Sprawne i efektywne realizowanie działań 
w ramach programu, a także dobrze sprecyzowane 
zapotrzebowanie na środki w regionie o bardzo wysokiej stopie 
bezrobocia - stanowiły duży atut, dzięki któremu Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie wynegocjował dodatkową pulę dla 
Podkarpacia – jednego z siedmiu województw uzyskujących 
dodatkowe pieniądze.

 Pierwotna wysokość alokacji do dyspozycji woje-
wództwa na lata 2007 – 2013 w ramach PO KL wynosiła nieco 
ponad 432 mln EURO. W wyniku drobnych zmian 
programowych (m.in. realizacja na szczeblu regionalnym 
programów indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół 
podstawowych), a także uwzględniając uzyskane środki 
z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz realokację dokonaną 
początkiem bieżącego roku, WUP w Rzeszowie dysponuje 
obecnie przeszło 536 mln EURO, co daje w przeliczeniu ponad 
2 mld 250 mln PLN!

Pomimo znacznych środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i środków krajowych, które zostały 
zainwestowane w Podkarpacie (rozdysponowano już blisko 1,8 
mld PLN w ramach PO KL) i realnych efektów, jakie przyniosły 
projekty z nich sfinansowane, zapotrzebowanie na działania 
w zakresie niwelowania problemów społecznych w regionie 
jest wciąż bardzo duże. Liczba i udział zarejestrowanych 

DODATKOWE ŚRODKI DLA MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy 
w naszym regionie należy do najwyższych w kraju. Podkarpacie 
cechuje też niestety najniższa l iczba podmiotów 
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców 
województwa. Problemem jest wciąż skala osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mając świadomość 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego województwa, 
a także chcąc zniwelować niekorzystne dla rozwoju 
gospodarczego skutki bezrobocia, WUP podjął intensywne 
działania zmierzające do uzyskania dodatkowych środków. 
Zakończone dla Podkarpacia sukcesem negocjacje 
prowadzone były z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego począwszy od grudnia ubiegłego roku do 25 
stycznia tego roku.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków możliwa 
będzie w roku 2013 kontynuacja projektów systemowych 
Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3,  
adresowanych do osób bezrobotnych. Z wsparcia w postaci 
m.in. staży, prac interwencyjnych, doposażenia stanowisk 
pracy, szkoleń i kursów zawodowych będą mogły skorzystać te 
osoby, którym się to wcześniej nie udało z uwagi na 
wyczerpanie środków. Ponadto dodatkowe środki 
przeznaczone zostaną na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, przyznawane w ramach Działania 
6.2. Grupę docelową tego wsparcia stanowić będą przede 
wszystkim osoby młode (poniżej 30 roku życia) oraz grupa 
wiekowa tzw. „50+”. Ta forma pomocy cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony bezrobotnych o czym świadczy 
ilość już utworzonych podmiotów gospodarczych z dotacji 
w ramach PO KL - prawie 11 tys.

W wyniku starań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Podkarpacie uzyskało dodatkowe środki finansowe 
w wysokości 41 mln EURO (174 mln PLN) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone na wspieranie grup 
społecznych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Wykres 1.  Wielkość alokacji przeznaczonej na realizację PO KL 
w latach 2007-2013 w woj. podkarpackim w poszczególnych latach

Wykres 2.  Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację PO KL 
w latach 2007-2013 w woj. podkarpackim – wg stanu na dzień 31.01.2013 r.



4

 Z czego jeden wniosek wpłynął od projektodawcy 
mającego siedzibę na terenie Austrii a siedem wniosków wpłynęło 
od projektodawców mających siedzibę na terenie Wielkiej 
Brytanii. Od projektodawców mających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego wpłynęło 8 387 wniosków 
o dofinansowanie, a 3 121 wniosków wpłynęło od projekto-
dawców mających siedzibę poza  województwem podkarpackim.

Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie 
to ponad 8,1 mld PLN, kwota ta przekracza o ponad 3,5-krotnie 
wysokość alokacji na lata 2007-2013.

Wojewódzki Urząd Pracy na dzień 22 marca br. podpisał                          
z beneficjentami 2 027 umów na realizację projektów w ramach 
Programu na łączną kwotę ponad 1,8 mld PLN.

Jednym z wymiernych efektów realizacji projektów są 
rezultaty, a wśród nich ilość osób jaka skorzystała ze wsparcia 
Programu, na koniec 2012 r. było to 219 560 osób z czego 86 431 to 
osoby bezrobotne, a 7 627 to osoby niepełnosprawne.
Ponadto wśród pozostałych rezultatów warto wymienić:

· 10 955 osób, które uzyskały środki na założenie własnej 
działalności gospodarczej, w wyniku czego powstało 11 449 
miejsc pracy,

· 41 586 osób  zakończyło udział w projektach szkoleniowych,

· 16 492 klientów instytucji pomocy społecznej objętych 
zostało kontraktami socjalnymi,

· 169 doktorantów  otrzymało stypendia naukowe,

· 3 180 uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymało pomoc 
stypendialną,

· 365 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało 
wsparcie finansowe.

Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL

STAN  WDRAŻANIA  PROGRAMU  KAPITAŁ  LUDZKI 

Ze względu na zaawansowany etap realizacji 
Programu oraz dążenie do maksymalnego wykorzystania 
alokacji w roku 2013 Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo 
Rozwo j u  Re g i o n a l n e go  u m oż l i w i ł o  I n st y t u c j o m  
Pośredniczącym uruchamianie konkursów w  ramach 
realokowanych środków przed dokonaniem zmian 
w Szczegółowym Opisie Priorytetów. Jednakże warunkiem 
niezbędnym do rozpoczęcia naboru jest dostosowanie zapisów 
Planów Działania na rok 2013 do planowanych działań oraz 
zatwierdzenie ich przez Komitet Monitorujący PO KL. W chwili 
publikacji tego numeru biuletynu Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie jest w trakcie opracowywania zmian we 
wspomnianych dokumentach w celu przedstawienia ich do 
akceptacji podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki planowanego na dni 11 – 
12 kwietnia br. Zaakceptowane Plany Działania będą dostępne 
na naszej stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl 
w zakładce Plany Działania.

 Dodatkowo biorąc pod uwagę niski stopień przedsiębiorczości 
w regionie WUP podjął decyzję o kontynuowaniu tego rodzaju 
wsparcia przeznaczając na to działanie 6 mln EUR w ramach 
dodatkowych środków. 

 Ponadto, część środków WUP planuje przeznaczyć na 
aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach Poddzialania 7.2.1. 
W tym zakresie również przewidziane są m.in. staże, 
subsydiowane zatrudnienie czy praktyki zawodowe. 
Zwiększona zostanie także pula środków przeznaczona na 
mający się rozstrzygnąć w tym roku konkurs (w ramach 
Działania 7.4) na programy aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie również 
konkurs, w ramach Poddziałania 8.1.2, którego celem będzie 
tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement 
wspierających osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem 
z pracy. Oprócz wspomnianych już staży także tutaj 
przewidziane są dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.

Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL

W odpowiedzi na 122 konkursy ogłoszone i zakończone w latach 2007-2012, zostało złożonych 11 636 wniosków                        
o dofinansowanie.
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Poniżej prezentujemy listę oraz zakres zmian 
dokumentów, które zostały zaktualizowane:

ź Szczególowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego 
Kapital Ludzki (SzOP) 2007-2013

W Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy rozszerzono zakres wsparcia 
realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej; 
doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla 
pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu oraz 
dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego 
dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną  
osób. 

Nowością w Priorytecie VII Promocja integracji 
społecznej Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i Działaniu 7.4 
Niepełnosprawni na rynku pracy jest dodanie nowego typu 
operacji tj. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 
w Działaniu 7.4 wprowadzono dodatkowo także specjalistyczne 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej 
osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowy dodatek relokacyjny. 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki został 
zmodyfikowany w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – dodano nowy 
instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku 
relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób oraz 
w Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw rozszerzono grupę docelową o pracowników 
dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
wprowadzono nowy typ operacji staże zawodowe skierowane do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Działaniu 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego dodano 
przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika natomiast 
w Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich zmiany odnoszą się do typu operacji, katalogu 
beneficjentów oraz grupy docelowej. SzOP w Poddziałaniu 9.6.1 
Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach 
szkolnych wprowadza możliwość realizacji pozaszkolnych form 
edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

ZMIANY  W  DOKUMENTACH  PROGRAMOWYCH  PROGRAMU
OPERACYJNEGO  KAPITAŁ  LUDZKI

ź Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki

ź Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawowe zmiany w powyższym dokumencie dotyczą 
Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, 
w szczególności rozwiązywania z beneficjentem umowy; sporów 
związanych z realizacją umowy oraz obowiązywania nowego 
taryfikatora Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia 
prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE. Pozostałe zmiany 
wynikają z potrzeby uzupełnienia o treści pochodzące 
z wydawanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL 
obowiązujących interpretacji dotyczących istotnych kwestii 
finansowych, w szczególności w zakresie stosowania 
uproszczonych metod rozliczania w projektach realizowanych 
w ramach PO KL; doprecyzowania zapisów dotyczących 
kwalifikowalności wydatków związanych z zatrudnianiem 
personelu oraz osób zaangażowanych; sposobu naliczania 
odsetek w przypadku nieterminowego zwrotu środków 
niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz 
doprecyzowania kwestii związanych ze zwrotem środków 
podlegających zwrotowi.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:
wprowadzenie nowego zapisu dotyczącego uzgadniania 
stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch 
oceniających i trzeciego oceniającego w zakresie propo-
nowanej kwoty dofinansowania;
wprowadzenie zaleceń w zakresie oceny budżetów projektów 
w ramach PO KL;
wprowadzenie zapisów pozwalających IOK na wykorzystanie 
ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie 
na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów                 
z ogłoszonych wcześniej konkursów, dla których nie 
wystarczyło pierwotnie alokacji na dany konkurs;
określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy zgodnie                  
z wiedzą IOK dany beneficjent realizuje lub będzie realizował 
kilka podobnych projektów w tym samym czasie i ponosi lub 
będzie ponosił w ich ramach podobne wydatki,
wprowadzenie zapisu, że przed podpisaniem umowy                
o dofinansowanie IOK odbiera od projektodawcy 
oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
doprecyzowanie zapisów rozdziału 7 Szczególne zasady 
wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów 
innowacyjnych.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Informujemy o zmianach w dokumentach programowych i wytycznych Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 - 2013, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Wszyscy Wnioskodawcy przygotowujący się do składania 
wniosków na konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zobowiązani są do stosowania znowelizowanych 
dokumentów.

DOKUMENTY  PO KL
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ź Realizacja projektów partnerskich

ź Za s a d y  Syste m u  S p rawozd awc zo s c i  P ro g ra m u   
Operacyjnego Kapital Ludzki 

ź Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki 

Zmiany dokumentu obejmują min.: doprecyzowanie 
zapisu dotyczącego powoływania partnerstw podmiotów 
wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych z jednostkami spoza sektora finansów 
publicznych oraz zapisu stanowiącego, że idea partnerstwa nie 
dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami 
partnerstwa; doprecyzowanie katalogu sytuacji, w których, ze 
względu na występowanie określonych relacji między 
partnerami, nie może zostać zawarte partnerstwo; wprowadzono 
zasady postępowania w sytuacji rezygnacji partnera z udziału 
w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie; wprowadzenie taryfikatora korekt 
w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera na podstawie 
art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 
wprowadzenie zapisu, że do projektu realizowanego 
w partnerstwie może zostać wprowadzony dodatkowy, 
nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie partner oraz 
modyfikację par. 4. Zakres zadań Partnerów i obecnego par. 
6. Organizacja wewnętrzna Partnerstwa oraz usunięcie 
dotychczasowego par. 6. Personel partnerstwa, a także zmianę 
niektórych innych postanowień umownych we wzorze 
minimalnego zakresu umowy partnerskiej.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w Zasadach 
systemu sprawozdawczości PO KL należą: dodanie nowych 
wskaźników do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu; 
doprecyzowanie i uzupełnienie treści Instrukcji do sprawozdań 
z realizacji Działania i Priorytetu; doprecyzowanie zakresu 
informacji przedstawianych w sprawozdaniach na temat 
komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych 
PO KL; dodanie w formularzu sprawozdań opisu istotnych 
problemów we wdrażaniu Działania/Priorytetu wraz z informacją 
o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu 
obejmują m.in: doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli 
trwałości operacji/rezultatu(ów); uszczegółowienie zapisów 
dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji 
projektu; wprowadzenie drobnych proceduralnych zmian do 
trybu kontroli oraz doprecyzowanie wzorów list sprawdzających 
do kontroli na miejscu.

ź Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 

ź Zasady raportowania o nieprawidlowosciach finansowych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013

Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczą: instrumentu 
aktywizacji zawodowej; zniesienia obowiązku przeprowadzenia 
w 2013 roku przez ROPS ewaluacji projektów systemowych OPS 
i PCPR; zniesienia limitu na zatrudnienie dodatkowych 
pracowników socjalnych; wprowadzenia możliwości wypłaty 
stypendium szkoleniowego w przypadku szkoleń zawodowych na 
takich samych zasadach jak w działaniach konkursowych 
w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i Działaniu 7.4 
Niepełnosprawni na rynku pracy; wprowadzenia obowiązku 
stosowania ustawy o wsparciu rodziny w systemie pieczy 
zastępczej w odniesieniu do instrumentów aktywnej integracji 
związanych z asystentem rodziny i koordynatorem pieczy 
zastępczej oraz dotyczą wskazania, że za kwalifikowalne mogą być 
uznane koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków uczestników projektu.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio 
obowiązującej wersji Zasad wynikają ze zmiany w strukturze 
raportowania do Komisji Europejskiej w ramach PO KL poprzez 
system IMS, częściowego zniesienia obowiązku przekazywania 
kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do KE przez Instytucje Pośredniczące oraz 
Instytucje Wdrażające oraz wprowadzenia instrukcji do 
wypełniania danych zawartych w raporcie o nieprawidłowości 
w systemie IMS w ramach PO KL.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi 
dokumentami w ramach Systemu Realizacji PO KL, 
udostępnionymi na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie . www.pokl.wup-rzeszow.pl

Barbara Tupaj-Jucha

Wydział Koordynacji PO KL

DOKUMENTY  PO KL
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Tworząc budżet projektu projektodawca powinien 
pamiętać o stosowaniu zasady racjonalności i efektywności, 
która odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami 
rynkowymi, nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych 
w szczegółowym budżecie projektu ale również do łącznej 
wartości usług realizowanych w ramach projektu. 

Spełnianie zasady racjonalności i efektywności jest 
przedmiotem oceny merytorycznej wniosku. Obowiązkiem 
oceniającego projekt w ramach Komisji Oceny Projektów, jest 
zweryfikowanie poszczególnych pozycji budżetu, wysokości 
kosztów w odniesieniu do cen rynkowych towarów i usług oraz 
dokonanie oceny spełniania odpowiedniej relacji nakład-
rezultat. Wymóg oceny wydatków pod katem stawek 
rynkowych wynika z Zasad dokonywania wyboru projektów 
w ramach PO KL oraz Wytycznych kwalifikowania wydatków 
w ramach PO KL. Zatem każdy oceniający zobowiązany jest do 
rzetelnej weryfikacji budżetu pod kątem zasadności, 
efektywności i racjonalności ujętych w nim wydatków. Korzysta 
przy tym z własnej wiedzy i doświadczenia w ocenie realizacji 
projektów o podobnej tematyce i specyfice oraz z wszelkich 
dostępnych źródeł informacji np. publikowanych na stronach 
internetowych. Pomocniczym narzędziem dla oceniających 
budżet projektu jest także opracowane zestawienie 
maksymalnych dopuszczalnych stawek rynkowych dla 
towarów i usług, w tym wynagrodzeń. 

 Zgodnie z rekomendacją audytorów Komisji 
Europejskiej  końcem ubiegłego roku pracownicy 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy opracowali „Katalog 
regionalnych stawek rynkowych dotyczących POKL”, który 
zawiera najczęściej występujące koszty w projektach i określa 
ich maksymalną wysokość.  

Wykaz maksymalnych dopuszczalnych stawek 
rynkowych dla towarów i usług został opracowany w oparciu 
o informacje zebrane z rożnych źródeł, w tym ze stron 
internetowych, Rejestru instytucji szkoleniowych, pozycji 
budżetowych występujących w dotychczas ocenianych 
i przyjętych do realizacji wniosków o dofinansowanie projektu. 
W opracowaniu ujęto pozycje kosztowe najczęściej 
występujące w projektach, dotyczą one wynagrodzeń kadry 
zaangażowanej w realizacje zadań projektowych, zakupów 
w ramach cross-financingu oraz usług szkoleniowych 
i doradczych. Opracowanie to będzie aktualizowane poprzez 
zbieranie od członków Komisji Oceny Projektów informacji 
o nowych, nieujętych w katalogu kosztach/wydatkach lub 
zmianach wysokości cen rynkowych.

Wysokość kosztów występujących w projektach oraz 
zestawienia maksymalnych stawek były także przedmiotem 
spotkania z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących 
(odpowiedzialnych za nabór i ocenę wniosków) z ościennych 
województw tj. świętokrzyskiego i lubelskiego. Podczas 
spotkania wymieniono informacje w zakresie wysokości 
stawek występujących w projektach oraz doświadczenia 
w opracowywaniu wykazu maksymalnych dopuszczalnych 
stawek towarów i usług. Robocze spotkanie udowodniło 

„KATALOG  REGIONALNYCH  STAWEK  RYNKOWYCH  DOTYCZĄCYCH
PO  KL”  NOWYM  NARZĘDZIEM  WSPOMAGAJĄCYM  OCENĘ  
RACJONALNOŚCI  I  EFEKTYWNOŚCI  BUDŻETU  PROJEKTU

DOKUMENTY PO KL

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu należy zwrócić szczególną uwagę aby wydatki na osiągnięcie celu 
projektu (wynikającego z opisanej sytuacji problemowej), zaplanowane zostały w sposób efektywny i racjonalny. Budżet szczegółowy 
projektu powinien zawierać jedynie wydatki niezbędne do realizacji opisanych we wniosku zadań i etapów oraz spełniające warunki 
określone w Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 
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zbieżność problemów i pomysłów przy poszukiwaniu dobrych 
rozwiązań ułatwiających ocenę racjonalności i efektywności 
budżetu projektu.

„Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczą-
cych PO KL” opracowany został z myślą o wszystkich czterech 
Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego 
przez WUP w Rzeszowie i zawiera oprócz pogrupowanych 
rodzajów kursów i szkoleń, wykaz kosztów/ wydatków 
najczęściej występujących w budżetach wniosków o dofinan-
sowanie projektów bez względu na specyfikę Działań i Pod-
działań w poszczególnych Priorytetach. Zatem nie jest on 
katalogiem zamkniętym co oznacza, że dopuszcza się ujmo-
wanie w budżetach kosztów w nim nieujętych. 

Wprowadzenie wykazu stawek maksymalnych nie 
oznacza, że maksymalna stawka będzie automatycznie 
akceptowana w każdym projekcie. W każdym przypadku 
wysokość wydatku uzależniona jest od specyfiki projektu. 
Na przykład nie w każdym projekcie niezbędny jest zakup 
kosztownego sprzętu/urządzenia o wysokich parametrach 
funkcjonalności, do realizacji zadania (z uwzględnieniem jego 
jakości) może być wystarczające wyposażenie w sprzęt 
o wartości dużo niższej od stawki określonej w katalogu. 
Wynagrodzenia personelu zarządzającego także powinno być 
dostosowane do specyfiki projektu, jego wysokość zależy od 
tego jak rozbudowana jest struktura projektu, jakie są 
obowiązki poszczególnych członków Zespołu Projektowego, 
jakie są wymagania im stawiane, jaka jest skala i stopień 
złożoności projektu. 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi 
co oznacza, że stawki w budżecie nie powinny przekraczać ich 
wysokości. Jednakże w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się odstępstwa od określonych w katalogu stawek tj. 
stosowania stawek wyższych od maksymalnych stawek ujętych 
w katalogu. Zaakceptowanie wyższych stawek może wynikać 
np. z kompleksowej oceny wpływu projektu na zmiany 
w sytuacji grupy docelowej, jej otoczenia i środowiska, 
znaczenia tych zmian dla województwa i jego mieszkańców. 
Zapewnienie odpowiedniej jakości usługi także może 
powodować stosowanie wyższych stawek niż określone 
w katalogu. Jednakże należy pamiętać, ze ocena dokonywana 
jest w oparciu o informacje zawarte we wniosku. W związku 
z powyższym wnioskodawca powinien uzasadnić nie tylko 
konieczność poniesienia wydatku ale także jego wysokość 
w odniesieniu do cen rynkowych.

Należy pamiętać, że proces weryfikowania i oceny budżetu 
projektu jest ściśle powiązany z:

ź zawartością merytoryczną projektu, jego założeniami, 
celem,

ź złożonością działań,
ź stopniem odpowiedzialności i zakresu zadań zespołu 

projektowego, w tym zwłaszcza personelu zarządzającego,
ź specyfiką, wielkością i zróżnicowaniem grupy docelowej, 

do której kierowane są formy wsparcia,
ź wartością finansową projektu, okresem jego realizacji,
ź rodzajem i jakością pomocy (np. dydaktycznych) 

związanych z oferowanymi formami wsparcia, oceną 
zaplecza technicznego oraz kadry biorącej udział w reali-
zacji działań projektowych,

ź rezultatami i wskaźnikami przewidzianymi do osiągnięcia.

Zarówno projektodawcy przy opracowywaniu 
szczegółowego budżetu projektu, jak i oceniający projekt mają 
obowiązek ustalania wysokości wydatków zgodnie z zasadami 
efektywnego zarządzania finansami tj. w sposób racjonalny 
i efektywny. Natomiast opracowany i wdrożony w Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie „Katalog regionalnych 
stawek dotyczących PO KL” stanowi narzędzie wspomagające 
pracę członków Komisji Oceny Projektów i służy ujednoliceniu 
wysokości niektórych wydatków ujętych w podobnych 
projektach. 

Krystyna Bęc
Wydział Koordynacji PO KL

DOKUMENTY PO KL
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Staże zawodowe dla uczniów i uczennic
W aktualnej sytuacji gospodarczej edukacja zawodowa 

i przygotowanie profesjonalnych kadr stanowi jeden z głównych 
kierunków rozwoju szkolnictwa w województwie podkarpackim. 
W konsekwencji tych działań w projekcie szczególny nacisk 
położony został na naukę zawodu w praktyce oraz przygotowanie 
uczniów i uczennic do podjęcia pracy. Dlatego jednym z bardzo 
ważnych elementów działania projektowego było rozpoczęcie 
przez naszych Partnerów staży zawodowych u pracodawców. 
W okresie lipiec-sierpień 2012 r., pomimo bardzo krótkiego czasu 
na przygotowania – dziesięć powiatów województwa pod-
karpackiego rozpoczęło realizację staży dla uczniów i uczennic 
szkół zawodowych. Była to nowa i jednocześnie bardzo atrakcyjna 
dla młodzieży forma zdobywania doświadczenia zawodowego. 
Ponad półtora tysiąca uczniów i uczennic miało możliwość 
zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu. 
Wszyscy stażyści otrzymali stypendium stażowe w kwocie 1 000 zł 
brutto (ok. 750 zł „na rękę”), co niejednokrotnie stanowiło 
pierwszą dorosłą „pensję” w życiu ucznia czy uczennicy. 

O efektach pierwszych kontaktów młodzieży z pra-
codawcami pozytywnie wypowiada się p. Anna Petynia z Ja-
rosławia - koordynator powiatowy: Spora liczba uczniów zgłosiła 
się z techników: informatycznego, elektronicznego, tele-
komunikacyjnego oraz z zasadniczej szkoły zawodowej w zawo-
dach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik. 
W projekcie wzięło udział 10 zakładów pracy, między innymi: 
Owens Illinois Produkcja Polska S.A., Eltel Networks S.A., 
Elektromet, PPHU BIT, SOFTKomp, Infores, tery.pl i inne. 
Po realizacji staży 4 uczniów z kierunku technik budownictwa 
w Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
otrzymało ofertę zatrudnienia na kolejny miesiąc. Podpisali 

umowę do końca wakacji. Ponadto uczniowie ci pozostają 
w stałym kontakcie z pracodawcą, gdyż po zakończeniu szkoły 
otrzymali możliwość podpisania umowy na stałe.

Również w Michalickim Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Miejscu Piastowym dwie uczennice po zrealizowaniu 
stażu w drukarni zostały tam zatrudnione. 

Wsparcie dla dyrektorów i dyrektorek szkół
Jedną ze zdiagnozowanych potrzeb w funkcjonowaniu 

szkół zawodowych jest brak systemu wsparcia i koordynacji ich 
pracy. Z tego względu ze wsparcia projektowego korzystają 
również dyrektorzy i dyrektorki szkół zawodowych. W dniach 29-
30 listopada 2012 r. zorganizowane zostało dla nich szkolenie nt. 
„Skuteczna promocja i budowanie wizerunku szkoły zawodowej". 
W zajęciach o charakterze warsztatowym wzięło udział 56 osób. 
Warsztaty obejmowały 16 godzin szkoleniowych i były 
prowadzone w trzech kilkunastoosobowych grupach. Swoją 
wiedzą i doświadczeniem dzielił się zespół specjalistów z zakresu 
promocji i reklamy, wizerunku oraz kontaktów medialnych m.in. 
z Radia Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnicy 
i uczestniczki mieli możliwość dyskusji i wymiany własnych 
doświadczeń zawodowych. Największym zainteresowaniem 
dyrektorów i dyrektorek szkół zawodowych cieszyły się wykłady 
obejmujące zasady rekrutacji, kontaktów bezpośrednich oraz 
tworzenie klastrów. 

Współpraca międzyszkolna 
Wymiernym efektem szkolenia było wykorzystanie 

wiedzy teoretycznej zdobytej w jego trakcie do założenia 
pierwszego klastra skupiającego szkoły zawodowe z terenu miasta 
Rzeszowa. Pani Dorota Dymek inspirowana warsztatami, wraz 
z dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie 
Zbigniewem Pinkowskim, zainicjowali spotkanie założycielskie. 
Po 2 miesiącach spotkań i negocjacji międzyszkolnych 
zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Klaster Edukacji 
Zawodowej i Technicznej” z siedzibą w Rzeszowie. Wspólną 
inicjatywą klastra jest zorganizowanie Pierwszego Salonu 
Edukacji Zawodowej i Technicznej, który odbędzie się w Millenium 
Hall 26-27 kwietnia br. Spotkanie to ma na celu przybliżenie 
gimnazjalistom i gimnazjalistkom idei kształcenia zawodowego – 
mówi p. Dorota Dymek.

Promocja szkolnictwa zawodowego
W październiku 2012 r. firma Exacto sp. z o.o. na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła diagnozę stanu 
systemu szkolnictwa zawodowego w województwie 
podkarpackim w kontekście potrzeb i możliwości promowania ich 

PROJEKT  SYSTEMOWY  „PODKARPACIE  STAWIA  
NA  ZAWODOWCÓW”  NABIERA  ROZPĘDU

Od maja zeszłego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z Partnerami prowadzącymi szkoły wspiera kształcenie 
zawodowe w województwie podkarpackim, dostosowując je do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Możliwe jest to 
dzięki wykorzystaniu środków w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w trybie 
systemowym. Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” już w pierwszych miesiącach jego realizacji zaczął przynosić wymierne 
i stałe efekty. Jakie korzyści płyną dla szkół zawodowych z realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”? 
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Realizacja w toku
Pani Monika Subik koordynatorka projektu z Mi-

chalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu 
Piastowym chętnie dzieli się z opiekunami projektu ze strony WUP 
dotychczasowymi efektami: Zrealizowaliśmy już kursy na wózki 
jezdniowe oraz na obrabiarki sterowane numerycznie. Uczniowie 
otrzymali certyfikaty, dzięki czemu jeden z nich został już 
zatrudniony na stanowisku młodszego operatora CNC. Zakupione 
zostało wyposażenie pracowni języków obcych zawodowych. 
Szkoła wdrożyła z projektu nowe formy zarządzania e-dziennik, 
e-sekretariat. Przeprowadzono kurs tworzenia grafiki 
inżynierskiej AUTO CAD dla uczniów klasy II technikum drzewnego. 

Wiele zadań projektowych jest w trakcie realizacji, m.in. 
zakup wyposażenia do pracowni specjalistycznych, kursy 
kwalifikacyjne, zajęcia dodatkowe. Na bieżąco będziemy 
publikować tak na stronie internetowej, jak i w ramach Biuletynu 
informacje o dalszej realizacji projektu i wskazywać na osiągnięcie 
kolejnych kamieni milowych – aż do października 2014 r., kiedy 
mamy nadzieję z satysfakcją podsumujemy realizację całego 
projektu.

Monika Kopeć-Kontek
Wydział Projektów Własnych 

działalności. Dokument ten stanowił podstawę do podejmowania 
decyzji w zakresie doboru narzędzi oraz rozwiązań w ramach 
kampanii informacyjno-promocyjnej szkolnictwa zawodowego. 
Na podstawie diagnozy wyciągnięty został główny wniosek – 
rekomendacja prowadzenia szeroko zakrojonych działań 
promocyjno-informacyjnych, które pozwolą na wzrost 
zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród uczniów 
i uczennic gimnazjów, jak również działań wizerunkowych 
poprawiających reputację szkół zawodowych oraz ich 
absolwentów/tek. Przedstawiono i dopracowano charakterystykę 
grup docelowych oraz kluczowe przesłania strategiczne. 
Kampania została zróżnicowana geograficznie w kontekście 
poszczególnych powiatów. Zostały zaproponowane narzędzia 
oraz sposoby prowadzenia kampanii. Określono również mierniki 
badające skuteczność proponowanych narzędzi i kanałów 
komunikacji. 14 lutego br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
ogłosił przetarg na przeprowadzenie kampanii informacyjno-
promocyjnej. Kompleksowa akcja promocyjna obejmuje 
komunikację z wykorzystaniem Internetu, outdooru, materiałów 
drukowanych, współpracę z mediami, promocję poprzez konkursy 
oraz komunikację bezpośrednią. W najbliższym czasie, gdy 
rozpocznie się kampania, utworzona zostanie platforma 
internetowa umożliwiająca współpracę i wewnętrzną wymianę 
materiałów pomiędzy szkołami (dyrektorami/rkami,  
nauczycielami/lkami) oraz nawiązanie relacji z przedsię-
biorstwami. 

Wizyty monitorujące przebieg działań projektowych
W okresie stycznia i lutego 2013 r. zespół projektowy 

Wydziału Projektów Własnych WUP przeprowadził jednodniowe 
wizyty u wszystkich Partnerów projektu. Spotkania miały na celu 
bieżący monitoring podejmowanych działań, ustalanie zasad 
współpracy oraz ustalanie zasad merytorycznych realizowanego 
wsparcia. Wizyty pozwoliły poszerzyć współpracę Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z organami prowadzącymi oraz bezpośrednio ze 
szkołami i placówkami oświatowymi. Osoby zaangażowane 
w projekt miały możliwość uzyskania odpowiedzi na najbardziej 
nurtujące pytania oraz rozwiązania bieżących problemów. 
Efektem wizyt były uzgodnienia w zakresie rozliczania projektu, 
zmian budżetowych, zamówień publicznych oraz organizacji 
i rozliczania staży zawodowych młodzieży, a także inne sprawy, 
wokół których Partnerzy mieli dotychczas wątpliwości.
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W roku 2012 zostały ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy 
w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Działania 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w których kryteria dostępu „wymuszały” objęcie wsparciem osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 
osób niepełnosprawnych/50+ (Poddziałanie 6.1.1) oraz 
niepełnosprawnych/50+/25- (Działanie 6.2). Z kolei określenie 
k r y t e r i ó w  s t r a t e g i c z n y c h  d o t y c z ą c y c h  o b s z a r ó w  
zmarginalizowanych gospodarczo (zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 6 w RPO WP tj. powiaty bieszczadzki, leski, 
lubaczowski, strzyżowski, przemyski, brzozowski, niżański 
i kolbuszowski) zarówno w Poddziałaniu 6.1.1 jak i Działaniu 6.2 
pozwoliło na ukierunkowanie wsparcia na obszary wymagające 
w szczególności wsparcia finansowego. 

Kompleksowe działania tj. ujednolicenie założeń (co do 
grupy docelowej i obszaru) spowodowało, iż w jednym czasie 
w jednym miejscu są realizowane projekty wzajemnie się 
uzupełniające. Efektem jest „silniejsze” oddziaływanie na grupy 
będące w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 
niepełnosprawne oraz w wieku powyżej 50 lat, a biorąc jeszcze pod 
uwagę fakt, iż każdy projekt w Poddziałaniu 6.1.1 zakłada wysoką 
efektywność zatrudnieniową, a efektem realizacji projektów 
w Działaniu 6.2 jest utworzenie działalności gospodarczych można 
stwierdzić, że podejmowane działania w sposób istotny wpływają 
na sytuację zawodową przedmiotowych grup. 

W roku 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
konsekwentnie będzie prowadził działania mające na celu pomoc 
osobom niepełnosprawnym i w wieku powyżej 50 lat oraz 
dodatkowo osobom młodym (do 30 roku życia). 

W II kwartale br. planowane jest ogłoszenie konkursu 
w ramach Poddziałania 6.1.1 w którym 30% alokacji przeznaczone 
jest na projekty w 100% skierowane do osób niepełnosprawnych, 
natomiast ukierunkowanie wsparcia na osoby 50+ oraz 30- zostanie 
zapewnione poprzez założenie wysoko punktowanych kryteriów 
strategicznych (premia punktowa będzie przyznana za projekty, 
w których 100% uczestników stanowiły będą osoby w wieku 
powyżej 50 lub poniżej 30 roku życia). Zakłada się, iż wsparcie 
„oferowane” w wyłonionych do dofinansowania projektach będzie 
kompleksowe oraz prowadzić będzie bezpośrednio do 
zatrudnienia. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez 
zastosowanie co najmniej trzech różnych form wsparcia 
w odniesieniu do każdego uczestnika projektu w tym obligatoryjnie 
stażu/praktyki zawodowej i/lub subsydiowanego zatrudnienia. Nie 
bez znaczenia jest również wymóg osiągnięcia przez każdego 
pro jektodawcę  w ysok ich  wskaźn ików efekty wnośc i  
zatrudnieniowej (uzależnionych od grupy docelowej np. dla osób 
w wieku 15-30 lat wynosi on 40%) czego bezpośrednim efektem 
będzie poprawa jakości oferowanego wsparcia. 

Drugim konkursem przewidzianym do ogłoszenia w II 
kwartale br. a ukierunkowanym na pomoc osobom znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy jest konkurs 
w ramach Działania 6.2 w którym to uczestnikami projektu mogą 

być wyłącznie osoby 50+ i 30- (zarejestrowane jako bezrobotne 
w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego). 
Uczestnicy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach 
przedmiotowego konkursu mogą liczyć na wsparcie w postaci 
doradztwa i szkoleń (umożliwiających uzyskanie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzania działalności 
gospodarczej) oraz uzyskania bezzwrotnych środków w wysokości 
40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto, każda 
osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą otrzyma wsparcie 
pomostowe polegające na dodatkowym 6-miesiącznym 
bezzwrotnym wsparciu finansowym w maksymalnej wysokości 
minimalnego wynagrodzenia z przeznaczeniem na opłacenie 
bieżących zobowiązań. 

Bardzo trudna i ciągle pogarszająca się sytuacja osób 
młodych determinuje konieczność zintensyfikowania działań 
skierowanych do osób kończących edukację i wchodzących po raz 
pierwszy na rynek pracy. Działania podejmowane przez IP nie 
ograniczają się tylko i wyłącznie do określenia kryteriów dostępu 
i strategicznych w odniesieniu do projektów konkursowych 
(dotyczących osób w wieku poniżej 30 lat) ale również dotyczą 
ukierunkowania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy 
Pracy w ramach projektów systemowych. W województwie 
podkarpackim pomimo wyczerpania alokacji przewidzianej na 
Poddziałanie 6.1.3 decyzją IZ PO KL realizacja projektów ma być 
kontynuowana w roku 2013 z zastrzeżeniem, iż co najmniej 50% 
uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku poniżej 30 
roku życia. 

Kontynuacja realizacji projektów systemowych, biorąc 
pod uwagę osiągnięty bardzo wysoki wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na koniec 2012 roku wynoszący 58,23% (6 521 
osób podjęło zatrudnienie/samozatrudnienie na 11 198 osób, 
które zakończyły udział w projektach) jest bardzo korzystna 
z punktu widzenia potencjalnego uczestnika projektu. Należy 
nadmienić,  iż  obl igatoryjnie wskaźniki  efektywności  
zatrudnieniowej zostały wprowadzone do projektów w roku 2011. 
Jednakże pomimo braku konieczności założenia przedmiotowego 
wskaźnika (lata realizacji 2008-2010) w projektach osiągnięto 
(narastająco od początku realizacji) wskaźnik na poziomie 48,98% 
(znalazło zatrudnienie lub podjęło działalność gospodarczą 25 047 
osób na 51 142 osoby kończące udział w projektach). Średnia 
wartość osiągnięta przez Powiatowe Urzędy Pracy kształtuje się na 
poziomie 51,28% oraz 39,88% (bez uwzględnienia osób 
otrzymujących jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej). 

Otrzymanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania 
pozwoliło na ogłoszenie w IV kwartale 2012 roku pilotażowego 
konkursu w ramach Działania 6.2 dotyczącego instrumentów 
inżynierii finansowej. 

W ramach przedmiotowego konkursu zostaną wybrani 
operatorzy (w I kwartale 2013 roku odbywa się ocena merytoryczna 
złożonych wniosków), którzy otrzymają środki na utworzenie 

REALIZACJA PO KL

PRIORYTET  VI  PO  KL  W  WOJEWÓDZTWIE  PODKARPACKIM
Działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie mają na celu osiągnięcie jak najsilniejszego efektu 

synergii poprzez właściwie ukierunkowanie wsparcia w szczególności na grupy będące w niekorzystnej sytuacji na 
regionalnym/lokalnym rynku pracy oraz na obszary będące obszarami zmarginalizowanymi gospodarczo. 
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i prowadzenie funduszu pożyczkowego na terenie województwa 
podkarpackiego. Celem istnienia funduszu jest zniwelowanie 
jednej z podstawowych barier, na które napotykają osoby 
planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej czyli brak dostępu 
do „taniego” kapitału poprzez udzielanie niskooprocentowanych 
pożyczek (oprocentowanie poniżej stopy referencyjnej). 
Uczestnikiem projektu (pożyczkobiorcą) może być każda osoba 
zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu. 

REALIZACJA PO KL

Zgodnie z Zasadami wdrażania instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
maksymalna wysokość pożyczki wynosi 50 tys. zł i może zostać 
przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy (dodatkowo istnieje 
możliwość otrzymania karencji w spłacie rat kapitałowych 
w maksymalnym wymiarze 12 miesięcy). 

Wprowadzenie instrumentów inżynierii finansowej 
(mikropożyczek) w ramach Działania 6.2 pod koniec bieżącego 
okresu programowania (2007-13) ma na celu przetestowanie 
nowych rozwiązań przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę 
w nowym okresie programowania w latach 2014-20. 

Daniel Rzucidło
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

Ponadto na przełomie roku miało miejsce rozstrzygnięcie 
dwóch ubiegłorocznych konkursów cieszących się bardzo dużym 
zainteresowaniem projektodawców, co w znacznym stopniu 
zwiększy poziom kontraktacji i wpłynie pozytywnie na dostępność 
szerokiego spektrum wsparcia – zarówno szkoleniowego dla firm, 
jak i wsparcia dla osób zwolnionych z zakładów pracy 
przechodzących procesy restrukturyzacyjne spowodowane 
trwającym światowym kryzysem gospodarczym. 

W ramach pierwszego z wspomnianych powyżej 
konkursów wsparcie projektowe mogło dotyczyć szkoleń 
i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających 
siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego. 
Standardowe i dobrze już znane projektodawcom kryteria dostępu 
obowiązujące w ramach konkursu sprawiły, że cieszył się on bardzo 
dużym zainteresowaniem firm zarówno z terenu województwa, jak 
i skłonnych do organizowana wsparcia beneficjentów z terenu 
całego kraju. Stosunkowo duża kwota alokacji przeznaczonej na 
konkurs oraz różnorodne kryteria strategiczne premiujące zarówno 
organizację konkretnych szkoleń zawodowych, jak i określone 
grupy uczestników czy też pochodzenie firm z określonych 
powiatów zagrożonych marginalizacją gospodarczą, sprawiło, że 
z dość dużej liczby pozytywnie ocenionych wniosków jedynie te ze 
stosunkowo dużą ilością punktów mogły liczyć na możliwość 
dofinansowania zaplanowanych w projekcie działań. Ostatecznie 
spośród 345 złożonych wniosków (na kwotę dofinansowania ponad 
283 miliony PLN) do dofinansowania zakwalifikowało się 33 
projekty (na kwotę 30 milionów PLN).

Wyłonione do dofinansowania projekty zakładają bardzo 
szeroki zakres różnorodnych szkoleń – zarówno tych „szytych na 
miarę” – skierowanych do konkretnych przedsiębiorstw z terenu 
województwa w odpowiedzi na ich zdiagnozowane problemy 
rozwojowe, jak i realizowanych w procedurze otwartej rekrutacji – 
skierowanych zarówno do wszystkich podmiotów spełniających 
warunki konkursowe, jak i do specyficznych grup spełniających 

określone wymagania branżowe czy też terytorialne. Szkolenia te to 
m.in. różnorodne szkolenia związane z umiejętnościami 
budowlano-montażowymi (w tym również dotyczące obsługi 
sprzętu CNC i odnawialnych źródeł energii), certyfikowane 
specjalistyczne szkolenia z branży teleinformatycznej, księgowo-
finansowej, branżowe szkolenia gastronomiczno-hotelarskie ale 
również np. szkolenia dla regionalnych firm funkcjonujących 
w branży usług funeralnych czy też branży naftowej. 

Wszystkie te szkolenia skierowane są do podkarpackich 
przedsiębiorców zainteresowanych poprawieniem swojej sytuacji 
rynkowej poprzez podniesienie kwalifikacji własnej kadry 
pracowniczej. W związku z obowiązującymi dokumentami 
programowymi uczestnikami projektów mogą być oddelegowani 
przez pracodawców, zatrudnieni na umowę o pracę pracownicy ich 
firm. Warunki dotyczące formy zatrudnienia uczestnika projektu 
wynikają m.in. z dokumentów regulujących udzielanie w ramach 
POKL pomocy publicznej, ponieważ wszystkie obecnie 
kontraktowane w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty 
związane są z występowaniem tej formy pomocy. Jednakże, co 
warto podkreślić, zdecydowana większość projektodawców 

WSPARCIE  PODKARPACKIEJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NA  PROGU 
OSTATNIEGO  ROKU  KONTRAKTACJI  POKL

Co raz szybciej wkraczamy w końcowy etap kontraktowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych na 
wsparcie szkoleniowo-doradcze podkarpackich przedsiębiorstw – według danych na koniec 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy 
zakontraktował około 80% dostępnych na lata 2007-2013 środków w ramach Priorytetu VIII POKL.
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REALIZACJA PO KL

zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie pomocy de 
minimis, co dla przeważającej większości firm zainteresowanych 
udziałem we wsparciu projektowym stanowi znaczne ułatwienie, 
ponieważ nie wymaga ona od przedsiębiorcy konieczności 
wnoszenia do projektu wkładu prywatnego w formie gotówki, czy 
też poświęcania czasu pracy pracownika w sytuacji rozliczania 
pomocy publicznej w formie „utraconej dniówki” wynagrodzenia.
Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych 
projektów będą się pojawiały systematycznie w prowadzonej przez 
WUP internetowej bazie projektów systematycznie, w miarę 
podpisywania z kolejnymi projektodawcami umów o dofinanso-
wanie projektów.

Drugim z cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem 
ubiegłorocznych konkursów był konkurs realizowany w ramach 
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i moderni-
zacyjnych w regionie dotyczący wspierania procesów związanych 
z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno poprzez działania 
outplacementowe, jak i wsparcie kierowane do firm prze-
chodzących proces zmiany gospodarczej. Konkurs ten realizowany 
był w procedurze przyśpieszonego wyboru projektów – tzw. 
„szybkiej ścieżki”, ułatwiającej wnioskodawcy zarówno szybsze 
uzyskanie informacji o wynikach oceny złożonego projektu, jak 
i szybkie poprawienie przez projektodawcę stwierdzonych podczas 
oceny błędów formalnych i merytorycznych – warto podkreślić, że 
WUP Rzeszów był krajowym prekursorem w stosowaniu tej 
procedury oceny. 

W ramach rozstrzygniętego konkursu spośród 249 
złożonych wniosków (na kwotę dofinansowania ponad 408 
milionów PLN) wyłoniono 19 projektów (na kwotę dofinansowania 
prawie 41 milionów PLN) zakładających przede wszystkim 
realizację działań outplacementowych, skierowanych do 
mieszkańców województwa podkarpackiego zwolnionych lub 
zagrożonych zwolnieniem z przyczyn pracodawcy przechodzącego 
procesy restrukturyzacyjne.

Wartym podkreślenia jest fakt, że do objęcia wsparciem 
w ramach tego typu projektów kwalifikują się osoby zwolnione 
jedynie w okresie do 6 miesięcy od dnia utraty zatrudnienia 
a jednym z kluczowych celów realizowanych projektów jest szybkie 
przywrócenie tych osób do zatrudnienia. W związku z powyższymi 
założeniami jednym z najistotniejszych warunków formalnym 
realizowanych projektów jest konieczność uwzględnienia przez 
Projektodawcę tzw. „efektywności zatrudnieniowej” na poziomie 
minimum 50%. Oznacza to, że w wyniku podejmowanych 

w projekcie działań finansowanych ze środków EFS przynajmniej co 
drugi uczestnik projektu musi znaleźć zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy lub też uzyskać wsparcie finansowe (jak również 
dodatkowo szkoleniowo-doradcze) związane z rozpoczęciem 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To wsparcie 
finansowe – w wysokości maksymalnie 40 tyś. PLN, połączone 
z dodatkowym wsparciem pomostowym wypłacanym przez 
pierwszych 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej 
jest niewątpliwie cieszącą się największym zainteresowaniem 
formą wsparcia realizowaną w ramach wyłonionych do 
dofinansowania projektów. 

Jednakże działania outplacementowe nie są wyłącznie 
działaniami ukierunkowanymi na rozwój przedsiębiorczości (jak to 
ma miejsce chociażby w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL) – wsparcie 
musi odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby osób zwolnionych 
w wyniku realizowanych przez przedsiębiorstwa działań 
restrukturyzacyjnych i musi się logicznie wpisywać w realia 
gospodarcze obszaru na którym jest realizowany projektu. 
W związku z powyższym każdy realizowany projekt musi formalnie 
zapewniać możliwie szeroki zakres wsparcia dla biorących w nim 
udział osób, nie każdy bowiem z uczestników będzie miał 
odpowiedni potencjał cech osobowych i umiejętności 
umożliwiający sprawne funkcjonowanie na rynku jako nowy 
przedsiębiorca. Dlatego też warunki konkursu wymagały, żeby 
wsparcie dostępne dla potencjalnych uczestników składało się 
minimum z 4 różnorodnych form określonych w dokumentach 
programowych – są tutaj więc dostępne poradnictwo i szkolenia 
zawodowe w zawodach będących deficytowymi na obszarze 
realizacji projektu, płatne staże i praktyki zawodowe oraz 
subsydiowane zatrudnienie, jak również poradnictwo 
psychologiczne i pośrednictwo pracy mające ułatwić znalezienia 
zatrudnienia po zakończeniu realizacji wsparcia projektowego.

Proces kontraktowania wyłonionych projektów rozpoczął 
się we wrześniu 2012r. i trwa do końca I kwartału roku bieżącego, 
tak więc wszystkie zwolnione w ostatnich miesiącach osoby 
zainteresowane w chwili obecnej wsparciem umożliwiającym 
szybki powrót do pracy powinny znaleźć potencjalnie interesujące 
je możliwości i rozwiązania w ramach kolejnych kontraktowanych 
przez WUP umów. 

Dodatkowo potencjalnie wartymi zainteresowania ze 
strony podkarpackich przedsiębiorstw będą wyniki dwóch 
konkursów będących obecnie w trakcie prac Komisji Oceny 
Projektów. Pierwszym z nich jest konkurs dotyczący wsparcia 
szkoleniowo-doradczego realizowanego w obszarze tzw. zielonych 
miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz 
rozwiązaniami proekologicznymi wykorzystywanymi w bieżącej 
działalności przedsiębiorstw.

Drugi z konkursów to konkurs realizowany w ramach 
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw związanego z transferem wiedzy pomiędzy sferą 
nauki i biznesu. Wsparcie możliwe do uzyskania w ramach 
potencjalnie wyłonionych do dofinansowania projektów z tego 
obszaru obejmowało będzie organizację staży pracowników 
przedsiębiorstw w jednostkach naukowo-badawczych (i odwrotnie 
– pracowników jednostek w przedsiębiorstwach), tymczasowe 
zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu 
prowadzącego prace w obszarze badawczo-rozwojowym oraz 
szkolenia dla przedsiębiorstw realizowane z udziałem pracowników 
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Program Kapitał Ludzki na Podkarpaciu jest programem 
wspierającym właśnie nas – ludzi. Do jego zadań należy dbanie 
o rozwój, wykształcenie, miejsca na rynku pracy osób pracujących, 
niepracujących, osób młodych i starszych. Daje możliwość 
poszukiwania dziedzin życia/grup społecznych potrzebujących 
wsparcia. W tym celu realizowane są projekty innowacyjne, 
w ramach których powstają nowe narzędzia umożliwiające 
rozwiązanie zdiagnozowanych problemów lub ich rozwiązanie za 
pomocą już istniejących narzędzi ale stosowanych w innych 
dziedzinach życia. W ramach PO KL w woj. podkarpackim 
prowadzonych jest 6 projektów innowacyjnych. 
Projekty realizowane w ramach PO KL na Podkarpaciu

„Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez 
zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku 
Pracy”
Termin realizacji: lipiec 2011 r. – marzec 2013 r.
Odbiorcy projektu:  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 
Użytkownicy projektu: niepubliczne i publiczne instytucje rynku 
pracy oraz ich pracownicy
Instytucja prowadząca projekt: BD Center sp. z o.o.
Adres strony internetowej projektu: www.50plus.bdcenter.pl
Cel projektu: 
Wypracowanie rozwiązań, wspierających działania podkarpackich 
instytucji rynku pracy, na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku 
życia.
Opracowany model/narzędzie:
Narzędzie wsparcia (podręcznik, standardy, szkolenie) dla 
instytucji rynku pracy i ich pracowników w rozwiązywaniu 
problemów braku odpowiedniego przygotowania głównie 
kompetencyjnego do obsługi grupy bezrobotnych 50+ w zakresie 
wydłużania ich aktywności zawodowej.
1. Systemowy model świadczenia usług przez regionalne 

Instytucje Rynku Pracy dla osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo w wieku 50+. 

2. Poradnik dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
50+. 

3. Katalog standardów obsługi osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo 50+. 

4. Szkolenie dla pracowników niepublicznych i publicznych 
Instytucji Rynku Pracy (w formie tradycyjnej i e-learningowej). 

„Tworzenie architektury własnego środowiska pracy 
– innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
do 25 roku życia”
Termin realizacji: maj 2012 r. – maj 2014 r.
Odbiorcy projektu: osoby do 25 r. życia pozostające bez 
zatrudnienia 
Użytkownicy projektu: niepubliczne i publiczne instytucje rynku 
pracy oraz ich pracownicy 
Instytucja prowadząca projekt: ECORYS Polska sp. z o.o.
Adres strony internetowej projektu: www.modelarniapracy.pl 
Cel projektu:
Projekt ma na celu, podniesienie zdolności do poszukiwania oraz 
podjęcia zatrudnienia osób niepracujących do 25 roku życia 
poprzez opracowanie modelu świadczenia usług z zakresu 
aktywizacji zawodowej i społecznej, a mianowicie dostosowania 
wsparcia do konkretnych potrzeb w/w grupy osób.  Model będzie 
dawał możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym 
pomieszczeniu (Modelarnia Przestrzeni Pracy), wykorzystywanym 
przez osoby pracujące bez etatu, realizujące projekty na zlecenie, 
najczęściej specjalizujące się w określonej dziedzinie. W skład 
modelu wchodzić będzie także internetowa platforma, na której 
zamieszczane będą zlecenia wykonania różnego rodzaju prac, 
umożliwiająca jej użytkownikom (odbiorcom i pracodawcom) 
zamawianie i oferowanie usług na zasadzie aukcji.
Opracowany model/narzędzie:
1. model opisujący proces przygotowania i wdrożenia innowacji, 

zawierający: schemat funkcjonowania Modelarni Przestrzeni 
Pracy, rekomendacje dla osób pracujących z młodymi ludźmi   
w zakresie ich aktywizacji społeczno-zawodowej, pakiet 
szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy "Kreator 
kariery", opis zasad tworzenia videoCV  i wideowizytówek 
Pracodawcy,

2. platforma IT – baza aukcji zleceń oraz skrypt dotyczący jej 
użytkowania.

 

REALIZACJA PO KL

iNnOwAcJe, InNoWaCjE, INnoWAcjE

jednostek naukowo-badawczych mające na celu wdrożenie 
konkretnych rozwiązań innowacyjnych w korzystających ze 
wsparcia podkarpackich firmach. 

Rozstrzygnięcie obydwu konkursów planowane jest na 
koniec pierwszego kwartału 2013 r. a szczegółowe informacje 
o możliwym do uzyskania wsparciu w ramach poszczególnych 
projektów dostępne będą w prowadzonej przez WUP internetowej 
bazie projektów w miarę podpisywania potencjalnych umów 
w wyłonionymi projektodawcami.

Pod koniec drugiego kwartału br. powinien zostać 
rozstrzygnięty konkurs nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 dotyczący 
również realizacji projektów związanych z transferem wiedzy 
w ramach Poddziałania 8.2.1. Cechą charakterystyczną tego 

konkursu jest założenie występowania obligatoryjnego 
podkomponentu ponadnarodowego wymagającego od 
projektodawcy uwzględnienia w ramach działań projektowych 
transferu rozwiązań wypracowanych zagranicą w ramach modelu 
współpracy ponadnarodowej z partnerem zagranicznym. Również 
w ramach tego konkursu wyłonione mogą zostać potencjalnie 
interesujące dla podkarpackich przedsiębiorców i uczelni 
rozwiązania, które sprawnie funkcjonują zagranicą w obszarze 
transferu wiedzy między sferą nauki i biznesu.

Grzegorz Wyciślak
Wydział Rozwoju Kadr Regionu

Nowe technologie, ciekawe rozwiązania, świeże jeszcze nieprzetestowane pomysły to inaczej nazywana INNOWACJA. 
Wykorzystywana jest w przemyśle, lotnictwie, transporcie a nawet w rozwoju zasobów ludzkich.
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„ PI-MIGACZ”
Termin realizacji: styczeń 2013 r. – kwiecień 2015 r. 
Odbiorcy projektu:  osoby głuche, głuchonieme i niedosłyszące 
zamierzające zdawać egzamin z prawa jazdy
Użytkownicy projektu: ośrodki szkolenia kierowców na terenie 
kraju
Instytucja prowadząca projekt: Piotr Makioła „ELMAK”
Adres strony internetowej projektu: www.oskelmak.pl
Cel projektu:
Poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci 
kursów na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób 
g ł u c hyc h /g ł u c h o n i e myc h / n i e d o s ł ys z ą c yc h  p o p r zez  
wypracowanie pakietu MIGACZ i wdrożenie go przez ośrodki 
szkolenia kierowców.
Opracowany model/narzędzie:
Model składa się z następujących multimedialnych elementów:
1. kodeks drogowy, 
2. podręcznik i zestaw ćwiczeń przygotowujących do egzaminu na
    prawo jazdy kat B, 
3. tłumaczenia zasad ruchu drogowego, 
4. interpretacji znaków drogowych,  
5. kursu pierwszej pomocy,
6. słownik pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy,
    wszystkie materiały zostaną opracowane w języku migowym.

„PI-Nawigator zdobywców przyszłości”
Termin realizacji: styczeń 2013 r. – marzec 2015 r. 
Odbiorcy projektu:  wychowankowie domów dziecka
Użytkownicy projektu: pracownicy domów dziecka oraz 
przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz 
wychowanków domów dziecka
Instytucja prowadząca projekt: ECORYS Polska sp. z o.o.
Adres strony internetowej projektu: www.ecorys.pl
Cel projektu:
Podniesienie jakości usług i rozszerzenie dotychczasowej oferty 
domów dziecka usprawniających funkcjonowanie społeczne 
wychowanków domów dziecka.
Opracowany model/narzędzie:
Model „Nawigator Zdobywców Przyszłości” składa się z nastę-
pujących elementów:
1. „skaner kompetencji” (model dynamicznej diagnozy 

kompetencji, potencjału i deficytów wychowanków domu 
dziecka - testy psychometryczne w wersji elektronicznej             
i papierowej, podręczniki, film instruktażowy), 

2. „akademia rozwoju kompetencji” (program ścieżek wsparcia 
wychowanków domów dziecka; narzędzie edukacyjne 
wspomagające proces rozwoju i wzmacniania kompetencji 
społecznych w postaci symulacyjnej gry multimedialnej), 

3. „program life tutoring” (przewodnik z ramowym programem 
tutoringu - długofalowym procesem współpracy nauczyciela     
i ucznia, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, 
umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego), 

4. „paszport do przyszłości” (portfolio wychowanków domów 
dziecka powstałe na bazie mocnych stron, sukcesów, talentów), 

5. „wielosektorowa mapa usług społecznych” (model współ-
działania domów dziecka z innymi instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz wychowanków domów dziecka).

 

 

REALIZACJA PO KL

„Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej 
podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”
Termin realizacji: kwiecień 2012 r. – grudzień 2013 r. 
Odbiorcy projektu:  nauczyciele powyżej 50 roku życia 
zatrudnieni w gimnazjach 
Użytkownicy projektu: dyrektorzy gimnazjów, w których są 
zatrudnieni nauczyciele 50+
Instytucja prowadząca projekt: BD Center Sp. z o.o.
Adres strony internetowej projektu:
www.nauczyciele.bdcenter.pl 
Cel projektu:
Stworzenie modelu mającego na celu wydłużyć aktywność 
zawodową nauczycieli powyżej 50 roku życia, zatrudnionych 
w gimnazjach, poprzez zapewnienie im odpowiednio 
dopasowanej ścieżki doskonalenia zawodowego, zaopatrzenie 
w specjalistyczną wiedzę, jak również aktywniejszą współpracę 
z młodszymi kolegami.
Opracowany model/narzędzie:
Model składa się z następujących elementów:
1. narzędzie do badania kompetencji ICT (mieszczącej się             

w zakresie kompetencji kluczowych danego człowieka) oraz do 
badania kompetencji psychospołecznych dla nauczycieli 50+,

2. dyrektywa do opracowywania strategii zarządzania wiekiem   
w gimnazjach,

3. poradnik dla dyrektorów gimnazjów; poradnik dla nauczycieli 
50+, 

4. modelowy program szkoleń dla dyrektorów gimnazjów           
w wersji warsztatowej,

5. platforma wraz z: Przewodnikiem dla Użytkownika platformy, 
Otwartą bazą materiałów szkoleniowych oraz wersjami 
elektronicznymi Dyrektyw; Poradniki oraz Modelowy program 
szkoleń dla dyrektorów.
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Spowodowało to lawinę telefonów klientów 

Ośrodka obawiających się, że nie będą mieć dostępu do 

informacji, szkoleń, doradztwa oraz animacji – usług 

świadczonych bezpłatnie przez RO EFS w Przemyślu. 

Znaczącą rolę w zakresie wspierania pracy Ośrodka odegrali 

również wybrani w ubiegłym roku Liderzy: Pani Bogusława 

Pieczyńska – Liderka ds. osób w wieku 50+ oraz Pan 

Mieczysław Zrajko – Lider ds. osób niepełnosprawnych. 

Liderzy podczas swojej pracy diagnozowali potrzeby grup 

defaworyzowanych, organizowali spotkania informacyjne, 

ściśle współpracowali z Animatorem Ośrodka, pomagali 

osobom w trudnej sytuacji zaistnieć na rynku pracy. 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Admi-

nistracji w Krakowie likwidując Ośrodek EFS pozbawił 

również i te osoby tak potrzebnego im wsparcia.

Klienci Regionalnego Ośrodka Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Przemyślu oraz potencjalni 

beneficjenci PO KL z terenu Przemyśla oraz powiatów: 

przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i luba-

czowskiego nie zostali jednak bez opieki. Do czasu 

wyłonienia nowej instytucji pozostałe Regionalne Ośrodki 

EFS z terenu woj. podkarpackiego (tj. z Rzeszowa, 

Tarnobrzegu oraz Krosna) udzielają wsparcia również i tym 

klientom, a konkurs na wybór instytucji prowadzącej 

Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie ogłosił już 23 stycznia br. W konkursie 

złożona została tylko oferta Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Przemyślu, która została rekomendowana do 

dofinansowania. Obecnie trwają jeszcze negocjacje oferty, 

natomiast umowa z Regionalną Izbą Gospodarczą zostanie 

podpisana niezwłocznie po ich zakończeniu, tak aby już od 

początku kwietnia br. nowo wybrany Ośrodek rozpoczął 

działalność. 

Monika Samborska-Szaruga
Wydział Koordynacji PO KL

RO EFS

WYBIERAMY  REGIONALNY  OŚRODEK  EFS  W  PRZEMYŚLU

31 grudnia 2012 r. na stronie internetowej przemyskiego Ośrodka EFS prowadzonego przez Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie pojawiła się informacja o jego likwidacji i całkowitym zaprzestaniu działalności. 
W konsekwencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie został zmuszony do rozwiązania umowy z Instytutem w Krakowie ze skutkiem 
natychmiastowym.

Opracowany model/narzędzie:
Model składa się z następujących elementów:
1. program w zakresie zdobywania i doskonalenia kompetencji 

efektywnego uczenia oraz umiejętności pozwalających na 
samodzielne wykorzystywanie tych kompetencji w procesie 
nauki w szkole i poza nią u uczniów z problemami w nauce, 

2. program w zakresie zdobywania i doskonalenia u uczniów 
zdolnych kompetencji twórczości, kreatywności i myślenia 
dywergencyjnego pozwalające na wykorzystanie potencjału 
intelektualnego, a także wzmacnianiu kompetencji 
społecznych pod kątem rozwijania umiejętności współpracy.

„PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”
Termin realizacji: październik 2012 r. – maj 2015 r. 
Odbiorcy projektu: uczniowie zdolni i z problemami w nauce ze 
szkół gimnazjalnych
Użytkownicy projektu: nauczyciele ze szkół gimnazjalnych
Instytucja prowadząca projekt: Instytut Badawczo – Szkole-
niowy sp. z o.o.
Adres strony internetowej projektu:
www.potrafiewiemznam.eu 
Cel projektu:
Zwiększenie efektywności działań wspierających uczniów ze 
specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi szkół 
gimnazjalnych poprzez opracowanie dwóch programów zajęć 
pozalekcyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.

 

REALIZACJA PO KL/

Dodatkowe informacje nt. realizowanych projektów innowacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu 
www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Projekty innowacyjne i ponadnarodowe/Realizowane projekty. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL
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W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób z przed-
siębiorstw i instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki na 
dofinansowanie różnych projektów unijnych. Realizatorami 
spotkania byli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy               
w Rzeszowie, Powiatowych Urzędów Pracy w Stalowej Woli             
i Nisku, przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W swoich wystąpieniach zaakcentowali 
rolę i znaczenie dotychczasowej pomocy uzyskanej przez 
beneficjentów programów unijnych, przedstawili efekty 
wydatkowanych środków oraz omówili możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego w tym roku. Prezentacje dotyczyły 
możliwości wsparcia finansowego w programach:

· Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia, przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie 
przedsiębiorstw i ich pracowników, uczniów, nauczycieli, szkół 
i placówek oświatowych)

· Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego (wsparcie rozwoju przedsiębiorstw: 
inwestycje oparte na innowacji i wiedzy, rozszerzenie 
działalności przedsiębiorstwa, inwestycje w zmiany procesu 
produkcyjnego, unowocześnienie wyposażenia przed-
siębiorstwa)

· Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (dotacje na 
inkubacje i inwestycje w nowo utworzone przedsiębiorstwo 
innowacyjne, inwestycje o wysokim potencjale in-
nowacyjnym, dotacje przedsięwzięć grup przedsiębiorców, 
wsparcie na uzyskanie lub realizacje ochrony własności 
przemysłowej, na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, dotacje na 
świadczenie usług droga elektroniczną)

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (wparcie tworzenia      
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich)

· Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (Regionalny Program 
Operacyjny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, nie tylko z jakiego 
wsparcia będą mogli skorzystać w ramach prezentowanych 
programów ale także, gdzie szukać pomocy w przygotowaniu 
projektu i opracowaniu wniosku o dofinansowanie tego projektu 
ze środków unijnych. Pomoc taką zapewnili w swojej ofercie 
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego (ROEFS) w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaplanował 
podobne spotkania również na terenie innych powiatów 
województwa podkarpackiego, do udziału w których zaprasza 
wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

Krystyna Bęc
 Wydział Koordynacji PO KL

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA  INFORMACYJNE  DLA  INSTYTUCJI  
ZAINTERESOWANYCH  FUNDUSZAMI  EUROPEJSKIMI

Wydatkowanie środków z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 dobiega już końca.  
Efekty dotychczasowej interwencji finansowej i możliwości ubiegania się o wsparcia w ramach różnych funduszy europejskich oraz 
programów operacyjnych realizowanych w regionie zaprezentowane zostały na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 28 lutego 
br. w Stalowej Woli.
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Wszystko miało być normalnie. Mama, tata, syn i... 

Marzenia rodziny szybko się spełniły. Los zesłał im jedną            

z najcudowniejszych nowin. Nowy dar życia. Szybko jednak 

szykował solidny cios. W piątym tygodniu życia podczas 

badania USG u maleństwa rozwijającego się pod sercem matki 

zdiagnozowano nowotwór złośliwy – neuroblastomę. 
Karolinka przyszła na świat w sierpniu 2011 roku. 

Walka z czasem, walka o jej życie rozpoczęła się w połowie 

września i trwa nadal. Dziewczynka ma dzisiaj 17 miesięcy,        

z czego 10 spędziła w szpitalu.

„Tam gdzie trwa życie, tam istnieje nadzieja” – słowa 

Marcusa Tulliusa Cicerona otwierają blog, który prowadzą 

rodzice Karolinki. Opisują w nim każdą chwilę z życia ukochanej 

córki. Trudno te słowa pełne cierpienia, ale też radości z chwil 

spędzonych z dziewczynką, czytać spokojnie. Bez wzruszenia. 

Bez łez. – Najbardziej martwię się o czas trwania samego 

naświetlenia, wtedy moja córeczka musi być nieruchoma,         

a więc uśpiona. 14 razy będą ją usypiać!!! Nie mogę przestać 

myśleć o konsekwencjach czyhających tak blisko, ale musimy 

spróbować wszystkiego!!! – pisze na blogu tata Tomek. 
Rodzice poprzez blog chcą zainteresować innych 

chorobą córki, wierzą, że nie pozostaną sami. 

Jak powiadają specjaliści w każdej diagnozie liczy się 

czas. Zależy on tylko od nas. Jak pisał w Hebanie Ryszard 

Kapuściński: „Europejczyk i Afrykanin mają zupełnie różne 

pojęcia czasu, inaczej go postrzegają. (...) Europejczyk czuje się 

sługą czasu, jest od niego zależny, jest jego poddanym, (...) 

Musi przestrzegać terminów, dat i godzin. (...) Między 

człowiekiem i czasem istnieje nierozstrzygalny konflikt, który 

zawsze kończy się klęską człowieka. Czas człowieka unicestwia. 

Inaczej pojmują czas miejscowi, Afrykańczycy. (...) To człowiek 

ma wpływ na kształtowanie czasu, jego przebieg i rytm (...). 

Czas jest nawet czymś co człowiek może tworzyć (...). Czas jest 

istotnością zależną od człowieka”.
Czas. Jaki będzie dla Karolinki? Lekarze dają nadzieje, 

jednak uprzedzają, że istnieje ryzyko nawrotu choroby,              

a wówczas… Co gorsza, dziewczynka kończy leczenie w naszym 

kraju, nasi lekarze nie mogą jej dalej pomóc. Czy to znaczy, że 

czas się zatrzyma? Nie musi. Przecież może być „istotnością 

zależną od człowieka”. 

tam gdzie trwa życie 

24 godziny

Dziś jej czas jest w naszych rękach. Jest ogromna 

szansa na powrót do zdrowia Karolinki. Jednak dalsze leczenie 

dziewczynki może odbyć się jedynie poza granicami naszego 

kraju, jego koszt to około 147 tys. euro, czyli około 550 tys. 

złotych.

– Zrobimy dla niej wszystko, żeby ją uratować – piszą 

rodzice na blogu Karolinki. Jednak sami, we dwoje, czy nawet 

razem z najbliższą rodziną i znajomymi nie są w stanie uzbierać 

takiej kwoty. Możemy im pomóc. Razem możemy mieć wpływ 

„na kształtowanie czasu, jego przebieg i rytm”. Możemy 

uratować Karolinkę! 

Historia małej dziewczynki nie jednego wzruszyła do 

łez. Dzięki mediom, które nagłośniły temat, wiele osób 

rozpoczęło różnorodne działania, mające na celu zebranie 

pieniędzy na leczenie. Wśród nich – pracownicy 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. To właśnie               

z inicjatywy urzędników odbył się koncert charytatywny,           

z którego całkowity dochód został przeznaczony na leczenie 

małej dziewczynki.

23 lutego o godz. 19.00 w rzeszowskim Klubie pod 

Palmą spotkali się wszyscy, którzy postanowili wesprzeć 

inicjatywę pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-

szowie.

istnieje nadzieja

urzędnicy dla Karolinki

w rockowych rytmach dla Karolinki

AKTUALNOŚCI

24  GODZINY  DLA  KAROLINKI  URBAN 
Co zrobilibyście, gdyby okazało się, że wasze dziecko ma raka? Co zrobilibyście ze świadomością, która podpowiadałaby 

wam, że gdzieś tyka zegar, który odlicza kolejne minuty jego życia? Pewnie rozpoczęlibyście walkę z czasem, taką jak w 2011 roku 
podjęli rodzice Karolinki Urban, dziewczynki chorej na neuroblastomę.
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Monika Zając

Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

Bartosz Kostecki

Wydział Rozwoju Integracji Społecznej

Podczas „Koncertu Charytatywnego dla Karolinki” na 

scenie wystąpiły rzeszowskie zespoły: Monstrum, Ratatam 

oraz Middle Finger. Muzycy wystąpili za darmo. Z myślą o niej, 

niespełna dwuletniej Karolince nikt nie zażądał wyna-

grodzenia, również klub, w którym odbył się koncert 

udostępnił lokal bezpłatnie. 
Koncert rozpoczął Middle Finger, grający „mocny” 

rock. Muzycy swój autorski repertuar wzbogacili również           

o utwory Deep Purple i AC/DC. 
Zaraz po nich z głośników popłynęła muzyka                

w wykonaniu zespołu Monstrum. Niezwykle żywiołowy 

występ, na prośbę fanów żużla zakończono hymnem Stali 

Rzeszów.
Jako ostatni wystąpił Ratatam, który już w spo-

kojniejszych rytmach wprowadził ludzi w stan pozytywnych 

emocji. Koncert zakończył się utworem „Będzie dobrze”,          

w trakcie którego na scenie pojawili się wszyscy wykonawcy.
W koncercie charytatywnym uczestniczyło około 300 osób,       

a ponad pół tysiąca obejrzało go w Internecie. 
Koncert pewnie nigdy by się nie odbył gdyby nie 

ludzie, którzy równie mocno jak pracownicy urzędu chcieli 

pomóc dziewczynce. Wśród nich należy wymienić i szczególnie 

podziękować Estradzie Rzeszowskiej, Stowarzyszeniu NIL           

z Kolbuszowej, szefostwu i pracownikom Klubu pod Palmą, 
a także firmie e-transmisje, dzięki którym można było obejrzeć 

koncert „na żywo” w Internecie.

W koncercie charytatywnym dla Karolinki Urban 

wzięło udział około 300 osób. „Na żywo” w Internecie na 

stronie  koncert obejrzało ponad 500 

osób z 16 krajów. W trakcie relacji internetowej pojawiały się 

informacje, w jaki sposób można pomoc Karolince w walce        

z chorobą. 
Rodzicom Karolinki została przekazana kwota siedmiu 

tysięcy złotych. Osoby, które chciałyby pomóc rodzinie             

w zbieraniu pieniędzy na leczenie Karolinki, a także chcą śledzić 

jak przebiega leczenie dziewczynki mogą odwiedzić jej blog 

. 

Podsumowanie 

www.e-transmisje.com

http://karolinkaurban.blogspot.com/

AKTUALNOŚCI



Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia,

dużo zdrowia, miłości i wiosennego nastroju.

Niech te święta będą niezapomnianym 

czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy, aby upłynęły w spokoju, 

radości wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych.

Dyrekcja oraz pracownicy  WUP w Rzeszowie

Konrad Fijołek
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie


