nr 23 wrzesień 2013

Dodatkowe środki na promocję integracji społecznej
"Jak zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
- rozstrzygnięcie konkursu

Szanowni Państwo !
Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie. We wrześniu uczniowie idą do szkoły, a dorośli
podsumowują wakacje i poprzedzające je miesiące ciężkiej pracy.
Po sześciu latach od startu komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, chwalimy się osiągnięciami,
uzyskanymi dzięki naszym beneficjentom. Liczby i dane statystyczne dot.
realizowanych przedsięwzięć wyglądają imponująco, choć przed nami jeszcze
sporo pracy. Jak zaś przedstawiają się uzyskane już efekty PO KL – odpowiedź
znajdziecie Państwo na łamach Biuletynu.
Właśnie zakończyła się realizacja projektów dotyczących indywidualizacji
nauczania w szkołach podstawowych. Za 34 miliony złotych zostało zrealizowanych 177 projektów, dzięki którym uczniowie z Podkarpacia
mają ultranowoczesny sprzęt: tablice interaktywne i multimedialne programy. O realizacji tych projektów dowiecie się Państwo z artkułu
dotyczącego tej problematyki.
Ocena negatywna projektów i nie uzyskanie wymaganej, minimalnej puli punktów to „zmora", której najbardziej obawiają się
projektodawcy biorący udział w konkursach. W Biuletynie znajdziecie Państwo definicję „negatywnej oceny", ale co najważniejszeinformację, jakie przysługują od niej środki odwoławcze. Kto jeszcze nie zagłębił się w nową wersję „Zasad dokonywania wyboru
projektów w ramach POKL" (zatwierdzonych pod koniec czerwca b.r.) ten powinien zrobić to jak najszybciej. Zwłaszcza, że nowe zasady
znacząco różnią się od poprzedniej wersji.
_
W Biuletynie nie brakuje także informacji o ekonomii społecznej ważnym elemencie gospodarczej rzeczywistości. Brak doświadczenia
spółdzielców może być przeszkodą, która może zaważyć na przyszłości podmiotu ekonomii społecznej. W nowej perspektywie finansowej
2014-2020, ten obszar będzie priorytetowo traktowany, temat zatem wciąż pozostaje godny uwagi.
Zachęcam do lektury Biuletynu. Będziemy Państwu wdzięczni za Wasze uwagi i spostrzeżenia, dotyczące jego treści i przydatności.
Również informacje dotyczące naszej strony internetowej, do korzystania z której namawiam, posłużą nam do jej wzbogacenia
i udoskonalenia.
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie.
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NOWA WERSJA ZASAD DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Znowelizowane Zasady obowiązują dla konkursów i projektów systemowych składanych od dnia
28 czerwca 2013 r.
Jednocześnie w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju od 28 czerwca 2013 r.
procedura odwoławcza w ramach PO KL powinna być
stosowana na zasadach określonych w nowelizacji.
Oznacza to, że również w konkursach ogłoszonych
przed 28 czerwca 2013 r., w których procedura odwoławcza
nie została zakończona przed tym dniem, podczas
rozpatrywania środków odwoławczych po tym terminie
powinny być stosowane reguły wynikające z nowelizacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do Zasad obejmują:
1. Dodanie zapisów stanowiących, że w czynnościach
związanych z przyznawaniem środków unijnych – w okresie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu
zajmowania stanowisk związanych z przyznawaniem
środków unijnych – nie mogą brać udziału osoby, wobec
których orzeczono karę zakazu zajmowania takich
stanowisk. Osoby biorące udział w czynnościach
związanych z przyznawaniem środków unijnych będą
zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie orzeczono
wobec nich kary zakazu zajmowania określonych
stanowisk.
2. Wprowadzenie zapisów, że Instytucja Organizująca
Konkurs zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji dotyczącej
niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
również w odniesieniu do wskazanego/-nych we
wniosku o dofinansowanie partnera/-rów (o ile projekt
jest realizowany w partnerstwie).
3. W związku z finalizacją procesu legislacyjnego
związanego z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(nowelizacja), opracowaną w wyniku realizacji orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r.
(sygn. akt SK 9/08) oraz z dnia 30 października 2012 r.
(sygn. akt SK 8/12) przeformułowano podrozdział dot.
procedury odwoławczej, w którym zawarto zapisy
obowiązujące od momentu wejścia w życie nowelizacji
i odwołujące się do jej treści. Analogiczne zmiany
wprowadzono w podrozdziale 6.16.1 Procedura
odwoławcza dla procedury wyboru projektów
„modelowych” i dla procedury wyboru „oryginalnych”.

Zestawienie najważniejszych zmian dot. procedury
odwoławczej związanych z wejściem w życie nowelizacji
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
1. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy i instytucje właściwe do ich rozpatrzenia.
Wnioskodawcom w ramach PO KL nadal przysługiwać będą
środki odwoławcze w postaci protestu i odwołania. W tym
zakresie, jak również odnośnie instytucji właściwych do
rozpatrzenia środków odwoławczych, system realizacji PO
KL nie uległ zmianie.

2. Wprowadzenie definicji „negatywnej oceny”.
Doprecyzowano, co należy rozumieć przez „negatywną
ocenę”, od której przysługują przewidziane w uzppr środki
odwoławcze. Negatywna ocena obejmować będzie
zarówno przypadek nieuzyskania oceny na poziomie lub
w formie dającej możliwość dalszego procedowania
z projektem, jak również przypadek oceny pozytywnej, nie
dającej jednak możliwości uzyskania dofinansowania na
skutek wyczerpania alokacji ustalonej w ramach konkursu.
UWAGA! Zgodnie z art. 30b ust. 3 drugi z ww. przypadków
negatywnej oceny nie może stanowić wyłącznej przesłanki
wniesienia protestu.
3. Doprecyzowanie przepisu regulującego kwestię
wyłączeń.
Doprecyzowano, że podstawę wyłączenia konkretnej osoby
stanowi jej zaangażowanie w przygotowanie lub ocenę
projektu.
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4. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia.
Uzupełniono katalog przesłanek uzasadniających pozostawienie bez rozpatrzenia wniesionego środka odwoławczego, dodano przesłanki, takie jak:
1) wniesienie go przez podmiot inny, niż wskazany w art. 29
ust. 2 pkt 2, a więc mogący ubiegać się o dofinansowanie,
2) bez podpisu lub
3) bez wskazania wszystkich kryteriów wyboru projektu,
z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza.
Katalog przesłanek uzasadniających pozostawienie
środka odwoławczego bez rozpatrzenia jest aktualnie
katalogiem zamkniętym.

i tak nie mógłby on dofinansowania otrzymać. Dlatego też,
w przypadku wyczerpania alokacji na Działanie lub
Priorytet, właściwa instytucja pozostawi wniesiony środek
odwoławczy bez rozpatrzenia.
Jednocześnie Wnioskodawca ma możliwość
wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Jednakże
nawet w przypadku uwzględnienia skargi przez sąd, ten
ostatni będzie mógł stwierdzić jedynie, że ocena projektu
została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, bez
możliwości przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
przez właściwą instytucję w ramach programu operacyjnego.

5. Sposób postępowania ze środkami odwoławczymi
w przypadku wyczerpania alokacji na Działanie lub
Priorytet.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 uzppr zawarcie umowy
o dofinansowanie projektu może nastąpić w przypadku, gdy
dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji
na realizację poszczególnych Działań i Priorytetów.
Natomiast, jeżeli wyczerpanie alokacji na konkurs jest
jednocześnie związane z wyczerpaniem alokacji na
Działanie lub Priorytet umożliwienie wnoszenia środków
odwoławczych Wnioskodawcy nie ma sensu, skoro nawet
w przypadku pozytywnego wyniku procedury odwoławczej

6. Możliwość wniesienia odwołania za pośrednictwem
Instytucji Organizującej Konkurs.
Zgodnie z art. 30b ust. 5 uozppr i w związku z art. 2
nowelizacji uozppr dopuszcza się możliwość wniesienia
odwołania za pośrednictwem IOK, która dokonywała oceny
projektu i rozpatrzenia protestu. Zachowanie terminu na
wniesienie odwołania ustalane jest w takim przypadku na
podstawie daty wpływu do IOK, a bieg terminu na
rozpatrzenie odwołania ma początek w dniu doręczenia
odwołania do instytucji właściwej do jego rozpatrzenia
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
Luiza Trela
Wydział Koordynacji PO KL

ZNOWELIZOWANA WERSJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU
PRIORYTETÓW PO KL
Wprowadzone w Szczegółowym Opisie Priorytetów zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał
Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej
10 maja br.
Zmiany dokumentu obejmują m.in.:
modyfikację typów operacji możliwych do realizacji
w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej zgodnie ze zmianami dokonanymi
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe
dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym,
zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów
dotyczących Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej oraz realokacji środków,
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zmiany finansowe polegające na dostosowaniu
tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych
przez Radę Ministrów 30 kwietnia br.
Luiza Trela
Wydział
Koordynacji PO KL

REALIZACJA PO KL

PO CO KOMU DZIŚ… EKONOMIA SPOŁECZNA?
Coraz częściej mówi się i pisze o ekonomii społecznej. Temat staje się bardziej medialny, żeby nie
powiedzieć modny.
Osobiście bardzo się cieszę z tego powodu, jednak
za każdym razem kiedy zderzam się z jakimikolwiek
informacjami w przedmiotowym zakresie, zastanawiam się,
czy w ogóle zadajemy sobie trud, aby zrozumieć, czym ta
ekonomia społeczna jest i dlaczego może i powinna być
ważnym elementem rzeczywistości gospodarczej szczególnie w dobie kryzysu, który w mniejszym bądź
większym stopniu się o nas ociera oraz jako alternatywa dla
panującego modelu ekonomicznego, w którym
najważniejszym i często jedynym celem jest pomnażanie
własnego zysku. Nie twierdzę, że to grzech. Są jednak
segmenty rynku, gdzie działalność wpisana w szeroko
pojętą ekonomię społeczną pasuje jak ulał. Integracja
społeczna, dostarczanie usług publicznych, usługi o charakterze wzajemnym, rozwój wspólnot lokalnych - i tak
można jeszcze długo. Są to jednak segmenty, gdzie
przedsiębiorcy rzadko zaglądają.
Edward Abramowski, polski myśliciel polityczny,
filozof, psycholog i socjolog powiedział kiedyś, iż „cała
atmosfera kapitalizmu powoduje, iż egoizm jest ludziom
szczepiony w ciągu całego życia, począwszy od dzieciństwa,
szczepiony przez wychowanie i warunki społeczne, przez
konkurencję, przez ciężką walkę o chleb, przez panowanie
pieniędzy, przez cały system niewoli. Jest to ogromna
hodowla i szkoła egoizmu”. Trudno polemizować z powyższą
tezą, gdyż dziś tak wygląda świat i nie jestem przekonany,
że da się z tym coś zrobić. Jednak jestem pewny, że wspieranie i rozwijanie sektora ekonomii społecznej trochę zmieni
powyższe zachowania. Tutaj ważne są jeszcze cele
społeczne, pewne wartości czy też idee. Można budować
państwo bez gospodarki społecznej, ale to tak jakby
budować je bez wspomnianych wartości i idei. Pytanie, czy
naszym dzieciom i wnukom będzie się chciało żyć w takim
kraju.
Jednym z wielu sposobów działalności w powyższym obszarze jest spółdzielczość socjalna. Ostatnimi
czasy można było na założenie takiej formy przedsiębiorstwa otrzymać aż 100 000 złotych (po 20 000 na jednego
członka) oraz wsparcie pomostowe, tak aby przez rok
spółdzielnia miała zapewnione środki na wszelkie opłaty
związane z jej działalnością, tj. czynsz, ubezpieczenia,
wynajem itp. Problem jednak może zacząć się po okresie
wsparcia finansowanego z funduszy unijnych. Przez
pierwszy rok spółdzielnia musi już jakąś pozycję na lokalnych

rynku mieć, tak aby móc utrzymać siebie. W związku z tym,
iż w jej skład wchodzi co najmniej 5 osób - nie jest to wcale
proste zadanie. Doświadczenia na rynku wskazują, iż jest
ogromne ryzyko, że wiele spośród nowo utworzonych
spółdzielni upadnie. Jest wiele powodów takiego stanu
rzeczy. Jednym z nich jest brak doświadczenia w prowadzeniu działalności wśród spółdzielców. Muszą oni
wiedzieć, że będą walczyć o swoje pozycje z często
silniejszymi firmami. Kolejną zmorą jest zbyt mało
przywilejów dla takiej działalności. Pewnie od razu ktoś
może „rzucić kontrę”- dlaczego takie przywileje mają mieć,
podczas gdy „zwykli przedsiębiorcy” ich nie posiadają. Otóż
dlatego, że oprócz konieczności prowadzenia działalności
gospodarczej, z której pochodzą środki na wynagrodzenie
spółdzielców (a co za tym idzie na ich utrzymanie) –
spółdzielnie muszą realizować cele społeczne i część
dochodów (zgodnie z ustawą) przeznaczać na ich realizację.
A zatem – jeżeli pracujesz na cele społeczne powinieneś
mieć możliwość skorzystania z pomocy od państwa, które
samo sobie z tym nie radzi. Osobiście mam wielką nadzieję,
że połowa z utworzonych w województwie podkarpackim
spółdzielni socjalnych się utrzyma.
Duże nadzieje stwarza również rozwojowa tendencja podmiotów ekonomii społecznej na podkarpackim
rynku pracy. Coraz częściej usługi oferowane przez
spółdzielnie socjalne są konkurencyjne a poziom i jakość
tych usług pozwala na konkurowanie z ofertami dostarczanymi przez firmy od lat funkcjonujące w poszczególnych
branżach. Ponadto przełamuje się stereotyp postrzegania
w społeczeństwie tego typu formy działalności. Biorąc pod
uwagę korzyści dla społeczności lokalnych płynące z rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zaangażowanych bezpośrednio w ich działalność, wparcia na rzecz
tworzenia i rozwoju tych przedsiębiorstw jest jak najbardziej
uzasadnione. Stąd też planuje się dalsze wspieranie tego
obszaru działalności jeszcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mamy już dziś pewność, że obszar
ten jest z priorytetowo traktowanych w nowej perspektywie
finansowej. Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych
realizacją przedsięwzięć w przedmiotowym zakresie do
podejmowania wyzwań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym prowadzącej do rozwoju gospodarki społecznej.
Bartosz Kostecki
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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DODATKOWE ŚRODKI NA PROMOCJĘ INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ PO KL
W lipcu tego roku, już po raz kolejny, Podkarpacie otrzymało dodatkową pulę środków pochodzących
z oszczędności wygenerowanych przez komponent centralny PO KL. Fundusze przyznane na rzecz
poszczególnych regionów przewidziano dla województw, które wcześniej wykorzystały dostępną alokację.
Otrzymane środki w ramach Priorytetu VII PO KL
będą przeznaczone na kolejne konkursy, których ogłoszenie
planuje się w IV kwartale 2013 r. w ramach Poddziałania
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej.
W obrębie Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym planowany jest konkurs, w którym pula
środków wynosi 12 000 000 zł. Zakłada się w nim projekty
na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów
integracji społecznej, czyli centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej, zakładów aktywności
zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej (których podsta-wowym
zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wy-jątkiem
warsztatów terapii zajęciowej.
Każdy Projektodawca zainteresowany udziałem
w powyższym konkursie, na etapie planowania i opracowywania projektu powinien uwzględnić kryteria dostępu,
które obowiązują wszystkich Wnioskodawców i podlegają
weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty,
które nie spełniają kryteriów dostępu, będą odrzucane.
W planowanym konkursie jedno z kryteriów
dostępu zakłada, że Projektodawca w okresie realizacji
projektu będzie prowadził biuro projektu na terenie
województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.
Ponadto projekt ma zakładać osiągnięcie wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników co
najmniej na poziomie 20%.
W ramach grup docelowych powinny znaleźć się
osoby z obszaru województwa podkarpackiego.
Projekt ma zakładać wsparcie dla tworzenia i/lub
działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów
integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
zakładów aktywności zawodowej. I tak w przypadku
projektów zakładających wsparcie już funkcjonujących
centrów integracji społecznej oraz klubów integracji
społecznej Projektodawca musi objąć działaniami
reintegracji społecznej i zawodowej nowych uczestników
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w wymiarze co najmniej 30% dotychczasowej liczby osób
objętych indywidualnymi programami zatrudnienia
socjalnego (mierzone na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Z kolei w przypadku projektów zakładających wsparcie już funkcjonujących zakładów aktywności
zawodowej Projektodawca musi objąć indywidualnymi
programami rehabilitacji zawodowej i społecznej nowe
osoby w wymiarze co najmniej 15% dotychczasowej liczby
pracowników zakładu (mierzone na dzień składania
wniosku o dofinansowanie).
Projektodawcy planując i opracowując projekty
mogą również uwzględnić kryteria strategiczne.

Jednym z nich jest założenie, że celem projektu jest
utworzenie CIS, KIS, ZAZ na obszarach gmin o odsetku osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyższym
niż średnia dla województwa podkarpackiego, na terenie
których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
instytucje o tożsamym zakresie wsparcia nie funkcjonują
(nie posiadają wpisu do rejestrów prowadzonych przez
Wojewodę Podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz fakt, że projekt zakłada objęcie
wsparciem mieszkańców tych samych gmin (100 % grupy
docelowej stanowią mieszkańcy tychże gmin) – waga
punktowa 20.
Kolejne kryterium strategiczne to zobowiązanie
Projektodawców do tego, że przez okres co najmniej dwóch
lat od zakończenia realizacji projektu powstały w ramach
projektu podmiot (CIS, KIS, ZAZ) będzie funkcjonował
zapewniając uczestnikom realizowanych zajęć taki sam
zakres form wsparcia, jaki świadczył w sposób kom-
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plementarny i łączny w ramach projektu – waga punktowa
taka sama, 20.
Ostatnie kryterium strategiczne zakłada, że minimum 30 % uczestników projektu stanowić będą osoby
w wieku 15-30 lat, a wsparcie oferowane w ramach projektu
będzie zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i predyspozycji tej grupy osób – waga punktowa 10.
Projektodawcy zainteresowani udziałem w opisywanym konkursie w ramach Poddziałania 7.2.1 nie mogą
złożyć więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie, natomiast
termin zakończenia realizacji projektu nie może wykraczać
poza 30 września 2015 roku.
W ramach drugiego planowanego konkursu z Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej przyznana
alokacja, która wynosi 2 000 000 zł, została podzielona na
dwa subregiony.
W pierwszym subregionie obejmującym powiaty:
jasielski, krośnieński, m. Krosno, brzozowski, sanocki, leski,
bieszczadzki, przemyski, m. Przemyśl, przeworski, jarosławski i lubaczowski, wartość projektu nie powinna
przekraczać kwoty 1 000 000 zł, drugim subregionie
obejmującym powiaty: dębicki, strzyżowski, ropczyckosędziszowski, rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski,
mielecki, kolbuszowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg,
stalowowolski i niżański, wartość projektu również powinna
stanowić nie więcej niż 1 000 000 zł.
Bardzo ważne jest, aby Projektodawcy zwrócili
uwagę na konkretne zapisy dokumentacji konkursowej,
ponieważ w ramach powyższej alokacji do dofinansowania
w każdym subregionie może zostać wybrany tylko jeden
projekt.
Pierwszy typ projektu przewidzianego do realizacji
dotyczy wsparcia dla utworzenia i/lub funkcjonowania
(w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających
ekonomię społeczną. Założeniem jest, aby w ramach
projektu w sposób komplementarny i łączny zapewnić:
dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci
punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej
przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę
rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez
podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł
finansowania (np. w postaci pożyczek), szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej, usługi wspierające rozwój
partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.
poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów
w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej), promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia
w sektorze ekonomii społecznej.
Drugi typ projektu zakłada działania prowadzące do
poszukiwania i testowania długookresowych źródeł

finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną
oraz spółdzielni socjalnych.
Podobnie jak w przypadku konkursu w ramach
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w obrębie
Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Projektodawcy zobowiązani są spełnić kryteria dostępu.
Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie
subregionu województwa podkarpackiego, w którym
realizowany jest projekt z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą.
Projekt ma być realizowany wyłącznie na terenie
jednego subregionu spośród dwóch wskazanych powyżej
i ma obejmować wszystkie wchodzące w skład subregionu
powiaty.
Działania projektowe mają być skierowane do grup
docelowych z obszaru danego subregionu województwa
podkarpackiego.
Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
Projektodawca i/lub Partner ma posiada co najmniej
dwuletnie udokumentowane doświadczenie we wspieraniu
podmiotów ekonomii społecznej, dodatkowo ma zapewnić
kadrę realizującą wsparcie na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej, posiadającą udokumentowane doświadczenie
oraz wiedzę w obszarze świadczonych usług.
We wniosku o dofinansowanie projektu, Projektodawca powinien zobowiązać się, że przez okres dwóch lat od
zakończenia realizacji projektu będzie funkcjonował jako
instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniając podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres
form wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny
i łączny w projekcie w ramach pierwszego typu operacji
w Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Dodatkowo Projektodawca winien zobowiązać się,
że prowadzony przez niego ośrodek wsparcia ekonomii
społecznej będzie wdrażał standardy działania instytucji
wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda się
procesowi weryfikacji wypełniania ww. standardów.
Projekt ma zakładać realizację doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie
pozyskiwania przez te podmioty zewnętrznych źródeł
finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych
pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach
Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej PO KL. Następnie ma
obejmować w sposób łączny realizację wsparcia funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (typ
wsparcia 1) oraz poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych
(tym wsparcia 2). W projekcie wsparcie ma być kierowane
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do spółdzielni socjalnych, a okres realizacji nie może być
dłuższy niż do 30 września 2015 r.
Dodatkowe 30 punktów można uzyskać spełniając
3 kryteria strategiczne (po 10 punktów każde). Pierwsze
kryterium dotyczy założenia, że dzięki realizacji projektu
powstaną zrzeszenia skupiające określone kategorie
podmiotów ekonomii społecznej, np. sieci spółdzielni
socjalnych, ZAZ-ów, WTZ-ów.
Kolejne kryterium określa, że jednym z efektów
realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości na
temat ekonomii społecznej wśród osób z jednostek
samorządu terytorialnego.

Ostatnie kryterium mówi o tym, że projekt zakłada
współpracę z WTZ i/lub ZAZ i/lub CIS i/lub KIS w zakresie
przygotowania osób (uczestników WTZ lub zatrudnionych
w ZAZ lub uczestników KIS/CIS) do tworzenia/przystępowania do spółdzielni socjalnych.
Wnioskodawca nie może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
Edyta Pytko-Ruszel
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej

NOWE KONKURSY W RAMACH PRIORYTETU VIII POKL
W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych jest szereg działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności
gospodarki województwa podkarpackiego, głównie poprzez podnoszenie i aktualizację umiejętności zawodowych osób
pracujących w przedsiębiorstwach regionu.
Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie
szerokiego spektrum wsparcia kierowanego zarówno do
podkarpackich przedsiębiorstw i osób tam zatrudnionych, jak
i do osób które bezpośrednio zostały dotknięte procesami
restrukturyzacyjnymi zachodzącymi w regionalnej gospodarce (projekty outplacementowe). Część środków jest
również przeznaczona na zwiększenie poziomu współpracy
pomiędzy sferą nauki i biznesu w regionie. W ramach
dotychczasowych działań wdrażanych przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanych było i jest 345 umów o dofinansowanie
projektów. Kwota dofinansowania wyłonionych do realizacji
projektów przekroczyła kwotę 344 milionów złotych.
Jednocześnie pomimo zakontraktowania ponad 85%
dostępnych środków Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki POKL
ma wciąż do zaproponowania szereg interesujących
możliwości wsparcia w ramach zaplanowanych do ogłoszenia
i trwających już konkursów. Ogłoszony w sierpniu b.r. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw otwarty
konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym
został szczegółowo omówiony w osobnej informacji w obecnym biuletynie – warto jednak podkreślić, że w ramach tego
Poddziałania na przełomie III i IV kwartału zostanie
uruchomiony dodatkowo, prawdopodobnie już ostatni
konkurs na projekty szkoleniowe i doradcze kierowane do
podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach powyższego konkursu zgodnie z Planem Działania
na 2013 r. zaplanowano standardowe, pojawiające się już od
dłuższego czasu kryteria dostępu związane z funkcjonowaniem biura, okresem realizacji projektu, ilością złożonych
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wniosków czy też regionalnym charakterem wsparcia.
Dodatkowo, zgodnie z kryteriami przyjętymi decyzją
Komitetu Monitorującego, wprowadzono ustandaryzowane
na poziomie kraju wymogi dotyczące analizy potrzeb
szkoleniowych grupy docelowej oraz realizacji usług
szkoleniowych kończących się zewnętrznymi lub akredytowanymi wewnętrznymi egzaminami. Dodatkowe punkty
strategiczne mogą uzyskać projekty skierowane do osób
niepełnosprawnych lub po 50 roku życia, projekty kierowane
do podmiotów, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia
EFS oraz kierowane do firm funkcjonujących w strategicznych
z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego
branżach gospodarki. Zgodnie z założeniami Planu Działania
na 2013 r. konkurs ten planowany był do ogłoszenia we
wcześniejszych miesiącach 2013 r., jednakże ze względu na
znaczną nadkontraktację środków dokonaną w ramach
rozstrzygniętego na przełomie roku konkursu nr
34/POKL/8.1.1/2012 (zakontraktowano praktycznie dwukrotnie większą od zaplanowanej pulę środków) Instytucja
Pośrednicząca zdecydowała o przesunięciu terminu
ogłoszenia nowego konkursu. Pozwoliło to uniknąć sytuacji
częściowego nakładania się na siebie analogicznych działań
projektowych kierowanych do podobnych grup docelowych
i zmniejszyć zgłaszane niejednokrotnie przez Beneficjentów
problemy związane z rekrutacją przedsiębiorstw potencjalnie
zainteresowanych udziałem we wsparciu, w sytuacji
dodatkowej konieczności konkurowania z innymi skierowanymi na rynek regionu projektami zakładającymi porównywalne wsparcie.
W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, również pod
koniec III kwartału, zostały ogłoszone dwa niezależne
konkursy w trybie przyśpieszonego wyboru projektów.
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Pierwszy z konkursów dotyczy realizacji projektów
outplacementowych skierowanych do osób i przedsiębiorstw
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi i dotyczy
bezpośredniego wsparcia dla osób zwolnionych lub
zagrożonych zwolnieniem – drugi z konkursów kierowany jest
do firm zgłaszających potrzebę przekwalifikowania swoich
pracowników lub też przechodzących proces zmiany profilu
działalności gospodarczej. Również w przypadku projektów
outplacementowych przesunięcie okresu uruchomienia
konkursu uwarunkowane było częstymi sytuacjami zgłaszania
w ramach realizowanych projektów problemu z rekrutacją
zakładanej grupy docelowej. Ze względu na specyfikę
potencjalnych uczestników projektu – w zdecydowanej
większości są to osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy
w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
(ograniczenie systemowe) – przesunięcie okresu naboru
nowych wniosków umożliwi uniknięcie sytuacji pokrywania
się okresów rekrutacji uczestników w ramach poprzednio
wyłonionych projektów i tych oferujących analogiczne
wsparcie, wyłonionych w ramach nowej tury naboru.
W ramach środków przeznaczonych na wspieranie
współpracy sfery nauki i biznesu w ramach Poddziałania 8.2.2
Regionalne Strategie Innowacji planowane jest ogłoszenie
konkursu dotyczącego realizacji projektów zakładających
staże pracowników naukowych podkarpackich jednostek
naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach oraz
pracowników podkarpackich przedsiębiorstw w jednostkach
naukowo-badawczych. W ramach zaplanowanego wsparcia
możliwa jest również realizacja tymczasowego zatrudnienia
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach regionu
wysoko wykwalifikowanego personelu.
Wszystkie opisane powyżej konkursy zakładają
maksymalne wykorzystanie dostępnej na poszczególne
Poddziałania alokacji zaplanowanej na lata 2007-2013.
Jednakże w związku z końcowym okresem wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i potencjalną
możliwością nadkontraktacji związanej, czy to z pojawiającymi się w ramach projektów oszczędnościami czy też
ewentualnymi przesunięciami środków realizowanymi przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego trwają obecnie również
prace nad założeniami dotyczącymi ewentualnych konkursów
możliwych do realizacji w roku 2014 r. Niemniej jednak
działania te i zaplanowane na nie środki pozostają mocno
uzależnione od czynników zewnętrznych, jak np. poziomu
kursu Euro wpływającego istotnie na poziom środków
możliwych do zakontraktowania w końcowym okresie
kontraktacji. Dlatego też, zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konkursach
zaplanowanych i ogłaszanych już teraz – zarówno dostępna
pula środków na poszczególne konkursy jest w bieżącym roku
pewniejsza, jak i potencjalny okres realizacji projektów
dłuższy.
Zbliżający się nieuchronnie koniec siódmego roku
wdrażania obecnej perspektywy finansowej oraz trwające
przygotowania dotyczące nowego okresu programowania

skłaniają do coraz częstszych podsumowań przeprowadzonych dotychczas działań.
W ramach zrealizowanych do tej pory w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki projektów,
(według stanu na koniec czerwca 2013 r.) osiągnięto
następujące, główne rezultaty:
1). 45 711 osób pracujących zostało objętych wsparciem w ramach projektów szkoleniowych,
- w tym 19 440 osób o niskich kwalifikacjach,
- 5 217 osób po 50 roku życia.
Wielkości te stanowią odpowiednio 456,29%, 195,48%,
248,07% zakładanych do osiągnięcia do końca okresu
programowania wskaźników.
2). 4 535 podkarpackich przedsiębiorstw wzięło udział w realizowanych projektach - stanowi to 66,93% zakładanej do
osiągnięcia wielkości.
3). 189 osób objętych wsparciem dotyczącym tworzenia firm
odpryskowych powstałych na bazie uczelni (spin off oraz spin
out) – 258,90% założeń.
4). 1 085 osób objętych zostało wsparciem w ramach
projektów outplacementowych.
- w tym 261 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Wielkości te stanowią odpowiednio 76,09% i 130,50%
zakładanej ilości osób.
5). 211 doktorantów otrzymało stypendia naukowe – stanowi
to 229,35% celu.
Jak wynika z powyższego zestawienia najważniejszych wskaźników dla Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki zdecydowana ich większość znacznie przekracza
zakładane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wartości założone dla województwa podkarpackiego (często
kilkaset procent). W zasadzie jedynie w zakresie ilości
przedsiębiorstw objętych wsparciem wciąż pozostaje sporo
do osiągnięcia zakładanego wskaźnika. Jednakże biorąc pod
uwagę m.in. znaczny przyrost liczby korzystających z projektów podkarpackich przedsiębiorstw w ostatnich okresach
sprawozdawczych, kilkadziesiąt nowych projektów szkoleniowych zakontraktowanych od początku 2013 r. oraz
dostępne jeszcze w ramach ogłaszanych konkursów środki,
również w tym obszarze nie powinniśmy mieć problemów
z osiągnięciem zakładanych wielkości. Oczywiście wszystko
uzależnione jest przede wszystkim od zainteresowania
potencjalnych uczestników – podkarpackich przedsiębiorstw.
Jednakże biorąc pod uwagę funkcjonujące ułatwienia
dotyczące wykorzystania pomocy de minimis w ramach
obligatoryjnego wkładu własnego firmy oraz perspektywa
kończącego się okresu programowania sprawi, że pomimo
trwającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego
podkarpackie przedsiębiorstwa skutecznie wykorzystają ten
czas do poprawy swej pozycji konkurencyjnej poprzez
podniesienie jakości jednego z najważniejszych składników
kapitału przedsiębiorstwa – kapitału ludzkiego.
Grzegorz Wyciślak
Wydział Rozwoju Kadr Regionu
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PROJEKTY PONADNARODOWE – KROK DO PRZODU!
W sierpniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs otwarty dla Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013).
Konkurs otwarty pozwala na ciągłe składanie
projektów i ich ocenę w rundach, co znacznie skraca
procedurę od momentu złożenia wniosku do finiszu – czyli
podpisania umowy. Celem tego konkursu jest zwiększenie
potencjału adaptacyjnego firm, działających na terenie
województwa podkarpackiego poprzez udzielenie zarówno
przedsiębiorstwom, jak i ich pracownikom, wsparcia
w formie szkoleń i doradztwa. Zasadniczo założenia
konkursu są tożsame z zasadami, jakie kierowały
poprzednimi konkursami z Poddziałania 8.1.1, jednak w tym
przypadku należy zwrócić uwagę na komponent
ponadnarodowy. Komponent ten ma być brany pod uwagę
już na etapie planowania projektu i konstruowania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
Tak jak w każdym innym konkursie, także tu wniosek
musi spełnić ogólne kryteria formalne, merytoryczne czy
horyzontalne oraz kryteria dostępu. W odniesieniu do tych
ostatnich ważnym, nowym elementem są szczegółowe
kryteria dostępu, które oprócz kryteriów ogólnych, są
również weryfikowane już na etapie oceny formalnej.
Do dotychczas pojawiających się szczegółowych kryteriów
dostępu, takich jak prowadzenie w okresie realizacji
projektu biura na terenie województwa podkarpackiego,
konieczności zakończenia działań projektowych do dnia 30
czerwca 2015 roku czy obowiązku skierowania wsparcia do
grup z województwa podkarpackiego dodano dwa nowe
kryteria. Pierwsze z nich (dokumentacja konkursowa dla
konkursu nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 s. 38) brzmi:
„Wsparcie realizowane w ramach projektu jest zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami uczestników”. Oznacza to, że
w przypadku projektów otwartych wnioskodawca już na
etapie naboru jest zobowiązany do przeanalizowania
potrzeb szkoleniowych wszystkich uczestników projektu.
Wyniki takiej analizy mają określić poziom zaawansowania
zajęć, stworzenia grup na jednolitym poziomie czy
w odpowiedni sposób zaadaptować program szkoleniowy.
W odniesieniu do projektów zamkniętych analiza potrzeb
szkoleniowych musi zostać przeprowadzona jeszcze przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zaś
na etapie rekrutacji należy ją zaktualizować. W tym
przypadku celem analizy jest wybór tematyki oraz metodyki
szkoleń czy form wsparcia. Kolejne kryterium (dokumentcja
konkursowa dla konkursu nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013
s. 39), niewystępujące w konkursach „standardowych”,
stanowi, że: „Projekt zakłada co najmniej adaptowanie
rozwiązań wypracowanych w innym kraju”. Przez powyższe
działanie realizowany ma być cel konkursu. Wymienione
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kryteria będą weryfikowane, jak już wspomniano, na etapie
oceny formalnej, na podstawie zapisów we wniosku.

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest
realizowanie wsparcia w formie ogólnych i specjalistycznych szkoleń lub doradztwa związanego ze
szkoleniami dla kadr zarządzających czy pracowników
MMŚP (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
przedsiębiorstw i w formie, odpowiadającej możliwościom
organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa) lub
doradztwa dla MMŚP, w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. Korzystać z tychże
form mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pracownicy.
Zaletą konkursu i elementem poszerzającym horyzonty jest
wspomniany wyżej komponent ponadnarodowy, który daje
szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorcy. Założenia
projektu przewidują uzasadnienie konieczności realizacji
komponentu ponadnarodowego już na etapie analizy
interesariuszy a z kolei cele mają być możliwe do osiągnięcia
wyłącznie w drodze współpracy ponadnarodowej.
W projektach dopuszczono możliwość finansowania
różnorakich form współpracy:
konferencje, seminaria, warsztaty czy spotkanie,
jednakże raczej jako wsparcie towarzyszące;
tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań lub
raportów – również zalecane jako działanie jedno z wielu;
adaptacja rozwiązań, jakie zostały wypracowane w innym kraju – może być samodzielnym elementem
projektu;
wypracowanie nowych rozwiązań, również jako główne
działanie;
wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne czy doradztwo – także jak element niezależny.
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Należy jednak pamiętać o tym, że działania
kwalifikowalne, wyszczególnione wyżej, stanowią katalog
zamknięty – w związku z tym projektodawca nie ma
możliwości umieszczania we wniosku innych form wsparcia.
Projekty, które mogą być realizowane w ramach
współpracy międzynarodowej mogą zastosować jeden
z pięciu modeli współpracy:
- Model 1 – wymiana informacji i doświadczeń – skupia się
głównie na wymianie między stronami informacji, które
odnoszą się do stosowanych strategii, warunków, w jakich
pracują, sposobów rozwiązywania problemów. Ze względu na swój zakres, model ten jest przeważnie stosowany
na początkowym etapie współpracy. W niniejszym
konkursie założono wyżej omówione kryterium dostępu:
„Projekt zakłada co najmniej adaptowanie rozwiązań
wypracowanych w innym kraju”, tak więc Model 1
współpracy nie może zostać wdrożony samodzielnie
w projekcie;
- Model 2 – zakłada równoległe wypracowywanie
nowatorskich rozwiązań – model zakłada osiągnięcie
wspólnego celu lecz partnerzy realizują go w sposób od
siebie niezależny, zaś wymiana doświadczeń czy wiedzy
odbywa się w wariancie raczej usystematyzowanym, ściśle
powiązanym z założonym celem;
- Model 3 – przewiduje import, eksport i adaptację nowych
rozwiązań (może wystąpić jako kontynuacja lub opcja
modelu poprzedniego) – ma zastosowanie wówczas, gdy
jedna ze stron jest bardziej zaawansowana w rozwiązaniu
wspólnego problemu i przedstawia wyniki swojej pracy
pozostałym partnerom - ci zaś dzięki temu mogą poprawić
własne osiągnięcia.
- Model 4 – odnosi się do wspólnego tworzenia produktu lub
systemu, czyli w tym przypadku partnerstwo ma
prowadzić do rozwiązania problemu, zdefiniowanego

w celu projektu. W związku z tym, określając zasady
działania w partnerstwie, trzeba już na wstępie wyznaczyć
etapy, prowadzące do rozstrzygnięcia kwestii problemowych, natomiast zadania powinny zostać podzielone między strony, zgodnie z ich doświadczeniem czy
kwalifikacjami;
- Model 5 – koncentrujący się na wymianie kluczowych
osób, które realizują projekt lub w nim uczestniczą.
W ramach tej formy współpraca pomiędzy partnerami
koncentruje się na wzajemnych stażach, wymianie
pracowników czy wizytach studyjnych. W wymianie mogą
uczestniczyć członkowie personelu projektu, pracownicy
lub współpracownicy wnioskodawcy albo uczestnicy
projektu. Model ten nie może jednak występować w projekcie samodzielnie – musi być działaniem towarzyszącym
dla innych form.
Być może na pierwszy rzut oka zasady tworzenia
projektu z komponentem ponadnarodowym wydają się
skomplikowane i wymagające podjęcia nietypowych
przedsięwzięć, lecz forma, którą proponuje niniejszy
konkurs pozwoli wnioskodawcom na rozwinięcie się w nowych kierunkach. Współpraca ponadnarodowa daje
nieograniczone możliwości, które mogą korzystnie wpłynąć
na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
a tym samym całego regionu. Szczegółowe założenia
konkursu zostały zawarte w dokumentacji konkursowej
38/POKL/8.1.1/PWP/2013, dostępnej na stronie
internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
pod adresem:
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html.
Anna Bileńki – Świsterska
Wydział Rozwoju Kadr Regionu
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PROJEKTY WSPIERAJĄCE INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA
DZIECI Z KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – STAN
WDRAŻANIA PROJEKTÓW NA WRZESIEŃ 2013
We wrześniu 2013 roku zakończyła się realizacja projektów systemowych z indywidualizacji procesu
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Łącznie zostało zrealizowanych 177 projektów na kwotę ponad
34 mln zł. Wsparciem zostało objętych 33 171 uczniów z 961 szkół podstawowych.
Projekty indywidualizacji nauczania skierowane były
do szkół podstawowych, a konkretnie do uczniów i uczennic
klas I-III. Wnioskodawcami, a tym samym realizatorami
projektów, mogły być wyłącznie organy prowadzące szkoły
publiczne – najczęściej gminy, ale również organy
prowadzące szkoły niepubliczne. Projekty realizowane były
w trybie systemowym, co oznacza, że każdy organ
prowadzący miał prawo do sięgnięcia po środki na
zrealizowanie projektu indywidualizacji procesu nauczania,
nie bojąc się o konkurencję ze strony innych Wnioskodawców, jak ma to miejsce w procedurze konkursowej.
Warunkiem uzyskania dofinansowania były wyłącznie chęci
zrealizowania projektu oraz przygotowanie poprawnego
wniosku, który w trakcie oceny mógł podlegać poprawie
w zakresie wymaganym przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Środki przeznaczone na realizację projektów
indywidualizacji dzielone były pomiędzy szkoły wg algorytmu
opartego o ich wielkość: do obliczenia kwoty dofinansowania
potrzebne było rozgraniczenie na szkoły małe oraz szkoły
duże. Mała szkoła, gdzie maksymalna liczba uczniów i uczennic w klasach I-III nie przekracza 69, mogła otrzymać na
realizację projektu kwotę ryczałtową w wysokości 30 tys.
złotych. Duża szkoła, do której uczęszcza minimum 70 uczniów i uczennic w klasach I-III, mogła z kolei otrzymać
dofinansowanie w wysokości 453,30 zł w przeliczeniu na
jednego ucznia.
W województwie podkarpackim prace nad wdrożeniem projektów do realizacji rozpoczęto już w I połowie
2010 r. W ciągu 3 lat zorganizowano 4 nabory wniosków,
w ramach których łącznie wpłynęło 191 wniosków. Pomimo
usilnych starań urzędu, 14 organów prowadzących w trakcie
oceny merytorycznej zrezygnowało z poprawy wniosków.
Ostatecznie umowę o dofinansowanie podpisało 177
organów prowadzących.
Ustalony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
na poziomie min. 70% wskaźnik – odsetek szkół
podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące
indywidualizacji nauczania – został osiągnięty. Województwo
podkarpackie osiągnęło ten wskaźnik na poziomie 84%.
W województwie podkarpackim znajduje się 1 144 szkoły
podstawowe, a w 961 szkołach zostały zrealizowane projekty
systemowe. Aby osiągnąć taki wynik Wojewódzki Urząd
Pracy prowadził wyjazdowe spotkania informacyjne
w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Jarosławiu, Krośnie, Sanoku
i Przemyślu oraz indywidualne spotkania w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Informacje o trwających
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naborach organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymywały drogą elektroniczną, aby była pewność, że wszyscy
zostali poinformowani o bieżących naborach. Przed ostatnim
4 naborem przeprowadzono również rozmowy telefoniczne
ze wszystkimi gminami, które jeszcze nie ubiegały się o dofinasowanie w ramach projektów systemowych.
W ramach otrzymanego dofinansowania, według
zdiagnozowanych potrzeb uczniów, szkoły najczęściej
zaplanowały zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia
logopedyczne, językowe, zajęcia korekcyjne oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów. Doposażono również
bazę dydaktyczną szkół na potrzeby realizacji zajęć
wynikających z indywidualizacji procesu nauczania.
Zakupiono między innymi: tablice interaktywne, programy
multimedialne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć. We wszystkich zrealizowanych
projektach na doposażenie bazy dydaktycznej szkół
przeznaczono prawie 15 mln zł, a więc ponad 44%
otrzymanej kwoty dofinansowania. Z ogólnych informacji od
beneficjentów wynika, że projekty te spotkały się z uznaniem
zarówno w środowisku nauczycieli, uczniów, jak i rodziców.
Uczniowie chętnie brali udział w dodatkowych zajęciach
wyrównujących ich szanse, jak i rozwijających szczególne
uzdolnienia. Efekty widoczne były w postaci lepszych stopni
na koniec roku szkolnego.
Dofinansowanie otrzymały również szkoły podstawowe znajdujące się w specjalnych ośrodkach szkolno –
wychowawczych, gdzie oferowano dzieciom zajęcia
rewalidacyjne i rehabilitacyjne w stadninie koni oraz na
basenie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w takich
formach zajęć, gdyż z jednej strony przyniosły one wymierne
efekty w postaci ogólnej poprawy stanu psychicznego oraz
fizycznego, a ponadto uatrakcyjniły ofertę edukacyjną.
Rodzice bardzo chętnie przyjęli do wiadomości proponowane formy zajęć, wykazując pełną aprobatę dla takich
form edukacji, a nauczyciele prowadzący zajęcia nie kryli
zadowolenia z nowej formy zajęć, którą mogli zaoferować
swoim podopiecznym. Dzięki realizacji tych projektów
nastąpiło rozpowszechnienie wiedzy o nowatorskich
metodach rozwoju niepełnosprawnych dzieci.
Renata Gotfryd
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES NA PODKARPACIU
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich kieruje wsparcie bezpośrednio do osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Przykładem dobrych praktyk w ramach tego wsparcia są projekty realizowane w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Jednym z wielu pozytywnych przykładów tego typu
projektów jest projekt „Mój Biznes – Mój Sukces Na
Podkarpaciu” realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana
Tarnowskiego, która od wielu lat wspiera osoby bezrobotne
oraz wykluczone na rynku pracy.
Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2012 r.
i potrwa do 31 października 2014 r., a jego celem jest wzrost
przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego poprzez utworzenie własnych działalności
gospodarczych przez 54 osoby w wieku 50-64 lata i 18-25 lat,
objętych projektem i utrzymanie ich na rynku przez min.
12 miesięcy.
Uczestnicy projektu korzystają z atrakcyjnych formy
wsparcia:
• szkoleń i doradztwa indywidualnego przed założeniem
działalności gospodarczej, z zakresu prawa,
księgowości i tworzenia biznes planu,
• środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w kwocie do 40 000 zł na osobę,
• finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego
przez pierwsze 6 mc-y prowadzenia działalności
gospodarczej w miesięcznej kwocie 1 480 zł,
• szkoleniowo-doradczego wsparcia pomostowego,
w tym: szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie
prawa, księgowości, marketingu i negocjacji,
pozyskiwania dotacji oraz technik sprzedaży.
Na tym etapie projekt jest realizowany zgodnie
z harmonogramem projektu i podstawowymi założeniami.

Chętnych do udziału w projekcie nie brakowało, co
potwierdzają słowa koordynatora projektu: „Projekt,
w trakcie rekrutacji, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. Ponieważ
dysponowaliśmy jedynie 60 miejscami osoby niezakwalifikowane do projektu zostały skierowane do innych
instytucji, w których mogły skorzystać z pomocy. W chwili
obecnej przyznajemy dotacje dla osób, które przygotowały
najlepsze biznes plany. Już na tym etapie realizacji projektu
można zaobserwować wymierne korzyści jakie niesie ze
sobą projekt - wzrost motywacji oraz chęci samorealizacji
wśród Uczestników projektu, a także zapał do prowadzenia
własnej działalności”.
O powodzeniu projektu świadczą również pozytywne opinie jego uczestników:
Pan Krzysztof, 53 lata - „Udział w projekcie daje możliwość
szybszego rozwoju zakładanej firmy, daje szansę na
uzyskiwanie dochodów i działa przeciw wykluczeniu
społecznemu, a dla osób takich jak ja w wieku powyżej 50 lat
daje szansę na dotrwanie do emerytury. Możliwość
szybszego rozwoju zakładanej firmy to również pomoc
finansowa na zakup sprzętu i urządzeń wyższej jakości oraz
szybsze wejście na rynek, dostosowanie się do warunków
rynkowych - świadczenie usług wyższej jakości niż
konkurencja, nowo powstała firma dzięki udziałowi
w projekcie ma mniejsze obciążenia finansowe na "starcie".
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Pani Elżbieta, 52 lata- „Głównym powodem podjęcia decyzji
o przystąpienie do projektu jest oczywiście brak pracy, oraz
nikłe szanse na jej znalezienie. Osobom po 50-tym roku życia
ciężko jest konkurować na rynku pracy, zwłaszcza w moim
przypadku gdy w jednym zakładzie pracy przepracowałam
32 lata. Uwierzyć we własne możliwości i zacząć wszystko od
początku to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu
zawodowym. Projekt przede wszystkim pozwolił mi
uwierzyć w swój pomysł na biznes. Wiem że działalność,
którą planuję to będzie mój sposób na zapewnienie sobie
godziwej przyszłości. Szkolenia i doradztwo pozwoliły mi
napisać biznes plan i poszerzyły moją wiedzę na temat
prowadzenia działalności gospodarczej. Nie był to stracony
czas, wręcz odwrotnie poznałam ludzi z podobnymi
problemami, mocno zdeterminowanych na podjęcie działań
w kierunku zmiany swojej sytuacji zawodowej. Był to bardzo
dobry doping również i dla mnie. Bez względu na to czy mój
biznes zostanie oceniony pozytywnie czy nie, jestem bardzo
zadowolona że wzięłam udział w tym projekcie.”

Pan Bartłomiej, 24 lata – „Zdecydowałem się na udział
w projekcie "Mój Biznes Mój Sukces Na Podkarpaciu" ze
względu na możliwość uzyskania wsparcia w postaci
szkoleń, dofinansowania oraz pomocy pomostowej na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Takie
wsparcie umożliwi mi założenie firmy o profilu powiązanym
z moim wykształceniem oraz pasją życiową, co pozwoli mi
na samorealizację oraz rozwój osobisty na ścieżce
zawodowej. Projekt "Mój Biznes Mój Sukces Na
Podkarpaciu" daje wiele korzyści i możliwości. Projekt
zapewnia cykl szkoleń poruszających takie zagadnienia jak
tworzenie biznesplanu, księgowość w firmie oraz podstawy
prawa dotyczące działalności gospodarczej. Szkolenie to
gwarantuje wyniesienie wiedzy potrzebnej do założenia
i prowadzenia firmy w sposób efektywny i przejrzysty.
Ponadto uczestnicy projektu mają do dyspozycji 10 godzin
z doradcami, gdzie specjaliści z ww. dziedzin odpowiadają
na pytania, pomagają rozwiązać ewentualne problemy
dotyczące tworzenia biznesplanu bądź innych dziedzin
związanych z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.
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Najbardziej znaczącą korzyścią jest możliwość uzyskania
dotacji na rozpoczęcie działalności do kwoty 40 000 zł oraz
pomoc pomostowa na okres pierwszych 6 miesięcy
prowadzenia firmy. Taka dotacja umożliwia zrealizowanie
niezbędnych zakupów potrzebnych do uruchomienia
działalności gospodarczej.”

Pani Natalia, 24 lata – „Moja decyzja byłą przemyślana
i świadoma, zdecydowałam się wziąć udział w projekcie
ponieważ uważam, że warto spróbować sił w tym co się
naprawdę kocha i w czym się spełnia, a jednocześnie co
może przynosić dochód. Moja decyzja była powodowana
zarówno sytuacją rynkową jak i osobistymi przemyśleniami
i pragnieniem odpowiadania za swoje życie. Postawiłam
sobie pytanie: kiedy jak nie teraz?! Myślę, że w tej kwestii
można by się rozpisywać godzinami. Podsumowując
stwierdzam, że projekt już na etapie przygotowań, pisania
wniosku i biznesplanu i oczywiście szkoleń dał mi możliwości
rozwoju i odnalezienia w sobie odwagi do pokonywania
trudności i zdobywania nowych celów. A projekt jako całość
pozwala mi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do
prowadzenia i założenia działalności oraz podstawową
wiedzę prawną. Zasadniczy jest oczywiście fakt otrzymania
dotacji finansowej, która umożliwi zakup niezbędnych
materiałów i urządzeń, bez których nie była bym w stanie
samodzielnie otworzyć firmy. Projekt daje mi możliwości
rozwoju i uczy szerszego patrzenia na świat i szukania
różnorakich rozwiązań i wyjść z każdej sytuacji”.
Reasumując, powyższy projekt jest przykładem dobrze
dobranego wsparcia, które cieszy się powodzeniem
zarówno wśród osób młodych jak i osób 50+, dlatego należy
zaliczyć go do dobrych praktyk. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” jest
szansą dla bezrobotnych na wyjście z bezrobocia, a przede
wszystkim sposobem na realizację ciekawych pomysłów
i pośrednio samego siebie.
Sabina Rybka
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

STAN WDRAŻANIA PO KL

STAN WDRAŻANIA PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
Po 6 latach od rozpoczęcia realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z beneficjentami Programu może pochwalić się efektami
realizacji projektów PO KL, wśród których można wymienić:
• blisko 250 tys. osób objętych różnorakim wsparciem,
w tym ponad 94 tys. osób bezrobotnych oraz ponad
8 tys. osób niepełnosprawnych,
• 11 727 osób otrzymało środki na podjęcie działalności
gospodarczej,
• powstało 45 spółdzielni socjalnych,
• 15 424 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły
w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich,
• 432 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały
wsparcie finansowe,
• 416 szkół podstawowych zrealizowało projekty z zakresu
indywidualizacji nauczania dzieci,
• 209 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło
programy rozwojowe,
• 4 535 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem
w zakresie projektów szkoleniowych,
• 45 711 osób pracujących zakończyło udział w projektach
szkoleniowych,
• 19 440 pracowników o niskich kwalifikacjach zakończyło
udział w projektach realizowanych w ramach PO KL,
• 211 doktorantów otrzymało stypendia naukowe,
• 5 454 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
zakończyło udział w projektach realizowanych w ramach
PO KL,
• 16 567 klientów instytucji pomocy społecznej objętych
zostało kontraktami socjalnymi,
• 599 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie
z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających
ekonomię społeczną,
• 30 262 osoby objęto Indywidualnym Planem Działania.
Osiągnięte rezultaty są efektem realizacji 2 157
umów o łącznej wartości ponad 2,1 mld zł.
Największy udział procentowy w ilości podpisanych
umów ma Priorytet IX – 52%, w następnej kolejności są
Priorytety VII i VIII – 17% oraz Priorytet VI – 14%.
W odniesieniu do wartości podpisanych umów,
największy udział w kwocie ogólnej ma Priorytet VI – 42%,
kolejne miejsca zajmuje Priorytet IX – 21%, Priorytet VII –
19% oraz Priorytet VIII – 18%.
Pierwotnie na lata 2007-2013 naszemu
województwu została przyznana do wykorzystania kwota
alokacji w wysokości ponad 432 mln euro. Jednakże
w związku z wysoką pozycją Podkarpacia w rankingach
wykorzystania środków PO KL w roku 2011 (dzięki czemu
województwo otrzymało dodatkową kwotę alokacji z puli

Krajowej Rezerwy Wykonania) oraz przyznaniem
dodatkowej kwoty alokacji w 2013 roku (pochodzącej
z realokacji z komponentu centralnego PO KL) alokacja
wzrosła do ponad 540 mln euro, co w przeliczeniu daje
ponad 2,3 mld zł.

Wykres 1 Alokacja a stopień zakontraktowania środków
Proces rozliczania wydatków objętych wnioskami
o płatność przebiega sprawnie i obecnie kształtuje się na
poziomie 71%. W ramach 13 338 złożonych wniosków
o płatność wartość wydatków uznanych za kwalifikowane
wynosi ponad 1,5 mld zł.
W odniesieniu do wydatków objętych wnioskami
o płatność, największy udział w kwocie ogólnej ma Priorytet
VI – 78%, kolejne miejsca zajmuje Priorytet VIII – 67%,
Priorytet IX – 66% oraz Priorytet VII – 63%.

Wykres 2 Kwoty wydatków kwalifikowanych rozliczonych
wnioskami o płatność
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W latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił 136 konkursów, w tym 12 konkursów otwartych.

W odpowiedzi na ogłoszone 134 konkursy, dla których
zakończona została ocena formalna złożonych zostało
12 380 wniosków o dofinansowanie, pozytywną
ocenę formalną uzyskało 10 759 wniosków
o dofinansowanie, z czego 3 193 wnioski zostały
rekomendowane do dofinansowania po ocenie
merytorycznej.
Z wszystkich złożonych wniosków 8 995 wniosków
pochodziło od beneficjentów posiadających siedzibę
na terenie województwa podkarpackiego. Wnioski
składane były również przez podmioty mające siedzibę
poza terytorium naszego kraju i tak z terenu Austrii
wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie natomiast
z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 7 wniosków.
Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie
to ponad 8,8 mld zł, kwota ta blisko czterokrotnie
przekracza wartość alokacji, którą województwo
podkarpackie otrzymało do w ykorzystania
w latach 2007-2013.

Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL

Mapa 1 Aktywność podkarpackich beneficjentów
w składaniu wniosków o dofinansowanie
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTU
INNOWACYJNEGO PT. „NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI”
CZYLI CZAS NA INNOWACJE W DOMACH DZIECKA
W sierpniu br. odbyło się spotkanie na temat prawidłowego przygotowania strategii wdrażania
projektu innowacyjnego pt. „Nawigator zdobywców przyszłości” oraz samej celowości realizacji projektu.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i wychowawcy domów dziecka, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele firmy
ECORYS POLSKA sp. z o.o, która realizuje w/w projekt
innowacyjny, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
a także członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla
Województwa Podkarpackiego.
Podczas spotkania dyskutowano nad potrzebą
realizacji projektu innowacyjnego oraz na temat trudności,
z którymi może się spotkać beneficjent podczas testowania
projektu. Spostrzeżenia wypowiedziane w trakcie rozmowy
są szczególnie pomocne dla projektodawcy j podczas dalszej
realizacji projektu, ułatwiają także znacznie pracę członków

Sieci oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL w podjęciu decyzji
o kontynuacji projektu.
Decyzja na temat dalszej realizacji projektu
innowacyjnego pt. „Nawigator zdobywców przyszłości”
zostanie podjęta już pod koniec września 2013 r.
Informacja o projekcie
Projekt skierowany jest do wychowanków domów
dziecka. Jego zadaniem jest podniesienie jakości usług
i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów dziecka,
a mianowicie przystosowanie ich wychowanków do wejścia
w dorosłe życie, także w sferze zawodowej. W tym celu
prowadzona będzie diagnoza talentów, potencjału oraz
braków młodych ludzi. Aby jak najefektywniej przygotować
dzieci i młodzież do wejścia w samodzielne życie zostanie
przygotowana gra multimedialna wspomagająca proces
rozwoju i wzmocnienia kompetencji społecznych. Ponadto
młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach indywidualnych
i grupowych oraz w szkoleniach zawodowych u pracodawcy.
Dodatkowo dla wychowanków domów dziecka
zostanie opracowany przewodnik pokazujący ścieżki
współpracy domów dziecka z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz wychowanków. Wskazana zostanie
w nim oferta jaką dysponują dane podmioty i miejsca,
w których młodzież opuszczająca domy dziecka może
poszukiwać pomocy w różnych sytuacjach życiowych.
Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „JAK ZMIENIŁO SIĘ MOJE ŻYCIE
PO UDZIALE W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”
Od początku wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim
w realizowanych projektach wzięło udział łącznie 245 tysięcy osób.
W celu rozpropagowania roli, jaką odgrywa Program
Kapitał Ludzki w życiu mieszkańców Podkarpacia oraz
upowszechniania rezultatów projektów zrealizowanych w ramach
PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w miesiącu kwietniu
br. ogłosił Konkurs pt. „Jak zmieniło się moje życie po udziale
w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.
Konkurs skierowany był do osób dorosłych, które były
uczestnikami projektów realizowanych w ramach Programu

Kapitał Ludzki na terenie województwa podkarpackiego.
Zamierzeniem konkursu było napisanie krótkiego eseju na temat
korzyści jakie przyniosło uczestnikowi uzyskane wsparcie.
Ocenę złożonych w odpowiedzi na konkurs prac
przeprowadziła w dniu 19 lipca br. Komisja konkursowa składająca
się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
O wyborze najlepszych opowiadań decydowały takie kryteria jak:
• zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
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• weryfikacja, czy wskazany w pracy projekt był realizowany i czy
jego uczestnikiem był autor przesłanej pracy,
• szczerość w przedstawianiu zmiany, jaka dokonana została w życiu uczestnika poprzez uzyskane wsparcie,
• kreatywność pracy.
Po burzliwej naradzie wyłonieni zostali zwycięzcy
konkursu, którymi zostali:
I miejsce
Sitarz Zofia,
II miejsce
Świerk Alina,
III miejsce
Słomka Kamil.
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni, a uroczystość
wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w lipcu br.
Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Praca konkursowa, która zajęła I miejsce w Konkursie „Jak
zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Nowy Smak Życia
Mam na imię Zofia, mam 54 lata, jestem osobą
schorowaną z lekkim stopniem niepełnosprawności. W 2009 roku
świat się dla mnie zawalił, zostałam pozbawiona świadczenia ZUS,
które pobierałam 12 lat. Zostałam bez środków do życia. Bardzo
szybko zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy, intensywnie
poszukiwałam ogłoszeń – chciałam pracować, ale zdawałam sobie
sprawę, że nie będzie lekko – wiek, niepełnosprawność, e-wykluczenie.
W maju 2010 roku przeczytałam ogłoszenie o konkursie,
który był organizowany przez Creator Spółka z o.o. kapitał ludzki.
Zapisałam się na kurs „Mała gastronomia”, który trwał od
11.05.2010 do 06.07.2010. Chociaż mam 30-letni staż w gotowaniu to na kursie nauczyłam się wielu nowych rzeczy
(gotowanie, pieczenie, dekoracja potraw, organizowanie usług
gastronomicznych), ale nie tylko, na kursie poznałam tajniki obsługi
komputera i kas fiskalnych – bo do tej pory miałam sporadyczną
styczność z komputerem.
Po odbytym kursie miałam nadzieję na pracę, ale niestety
poszukiwania były bezowocne. Dopiero w listopadzie 2010 roku
przeczytałam ogłoszenie w Super Nowościach o konkursie
„Aktywna Kobieta w NGO bez barier” organizowanym przez
Fundację TUS kapitał ludzki. Mimo że nigdy wcześniej nie
spotkałam się z Organizacjami Pozarządowymi stwierdziłam, że jest
to szansa dla mnie. Kurs dzieliła się na dwie części:
I część – poznawanie tajników komputera od 03.01.2011
do 10.01.2011
– kompetencje społeczne od 11.01.2011 do 20.01.2011
II część (wyjazdowa) od 31.01.2011 do 12.02.2011
– pisanie projektów,
– zarządzanie, finansowanie NGO.
W pierwszej części kursu znalazłam sposób odbudowy
pewności siebie, czerpania radości z wykonywania działań,
poprawiłam relacje z ludźmi, zredukowałam swoje obawy, że
jestem niepotrzebna. Bardzo ważnym aspektem była możliwość
poprawienia umiejętności pracy na komputerze i poruszania się
w Internecie.
Dwutygodniowe – wyjazdowe szkolenie było bardzo
intensywne, ale dzięki temu dowiedziałam się jak zakładać
organizacje pozarządowe i jak one funkcjonują.
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Na zdjęciu od lewej: Alina Świerk, Kamil Słomka, Zofia Sitarz,
Grażyna Dytko, Jerzy Cypryś.

Ćwiczenia przygotowujące do pracy w NGO były
interesujące, wymagały jednak zaangażowania i umiejętności pracy
w grupie. Na szkoleniu podczas opracowania projektu
i wymagania generatora wniosków unijnych, największym
problemem dla mnie były części opisowe (problem, grupa
docelowa, działania) brakowało mi słów, musiałam wspierać się
otrzymanymi materiałami.
Wielką przyjemność sprawiło mi opracowanie budżetu
projektu, ponieważ lubię wyliczenia, szacowanie i planowanie.
Po szkoleniu był egzamin, po którym zakwalifikowałam się
na 3 miesięczny staż, który odbyłam w ZDZ w komórce piszącej
projekty (od 21.03.2011 do 20.06.2011). Dzięki stażowi mogłam
rozpocząć proces powrotu na rynek pracy. Staż był czasem,
w którym przygotowywałam się do napisania własnego projektu,
zdobyłam wiedzę i doświadczenie w pracy w organizacjach
pozarządowych. Dużo też czytałam o spółdzielniach socjalnych.
Byłam również oddelegowana na szkolenie „Od pomysłu do
projektu” finansowanego z EFS organizowanego przez Regionalny
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie
w dniach 06-07 kwietnia 2011 r.
Rozpoczęcie kursu, wyjazd, staż – skłoniło mnie do
całkowitej zmiany dotychczasowego życia (wystawanie, ubiór,
makijaż).
Do dzisiaj utrzymuję kontakt z koleżankami z kursu.
Organizujemy spotkania w kawiarni, pizzerii, na grillu, w domu.
Te spotkania są niesamowite i potrzebne. Na jednym z nich
dowiedziałam się, że są osoby, które chcą założyć spółdzielnie
socjalną. Skontaktowałam się z nimi i rozpoczęła się wielka
przygoda. Czytanie, rozeznawanie, szukanie pomysłu, biznesplan,
pisanie projektu, który złożyliśmy do RARRu – konkurs wygraliśmy.
Otrzymaliśmy każdy po 20 tysięcy złotych. Od marca 2012 roku
jesteśmy spółdzielnią „SARTA”
1- Szycie pościeli dziecinnej w Stobiernej.
2- Coctail Bar LYCHEE w Rzeszowie.
Oczywiście początki były bardzo trudne, duże pieniądze pochłonęło
odstępne, remonty, zakup produktów, ale mimo tych trudności
jesteśmy zadowoleni. Teraz każdy ma pracę.
Moja Rodzina bardzo mnie wspiera i motywuje do
dalszego samorozwoju. Praca i spotkania z „kumpelkami z kursu”
nie zburzyły porządku domowego, te prace, które do tej pory
wykonywałam ja, są podzielone na innych członków rodziny.
Wyjście z domu sprawiło, że jestem szczęśliwa i częściej się
uśmiecham.
Zofia Sitarz
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ZAMIAST SZKOŁY II RODZINNY RAJD ROWEROWY
Korzystając ze szczęśliwego dla wszystkich uczniów i ich rodzin rozkładu kalendarza w obecnym roku
i jednego dnia wolnego od szkoły więcej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dał szanse wszystkim chętnym na atrakcyjne zakończenie
wakacji.
Na 1 września został zaplanowany II Rodzinny Rajd
Rowerowy z Funduszami Europejskimi. Impreza została
przygotowana w taki sposób, aby łączyła przyjemne z pożytecznym. Głównym punktem programu był rodzinny rajd
rowerowy. Jego trasa wiodła ulicami Rzeszowa, z postojami
przy inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych,
a miejscem docelowym trasy były rzeszowskie bulwary, na
których była kontynuowana w formie pikniku rodzinnego
z funduszami europejskimi. Na imprezie nie zabrakło
również Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu

Pracy, który wypełniając zasadę komplementarności
projektów, promował i dzielił się doświadczeniami z realizacji
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Niestety deszczowa aura pokrzyżowała ambitne plany
i uniemożliwiła przeprowadzenie rajdu rowerowego. Jego
uczestnicy na starcie wysłuchali jedynie prelekcji na temat
funduszy unijnych, a następnie skierowali się prosto na
bulwary gdzie na miłośników dwóch kółek czekała już ciepła
grochówka. Piknik został przygotowany z myślą o najmłodszych, co wcale nie oznacza niewymagających, zainteresowanych funduszami europejskimi. Obsługujący stanowiska informacyjno-promujące musieli zmagać się bowiem
z przeróżnymi pytaniami poczynając od powodów
umieszczenia 12 gwiazdek na fladze Unii Europejskiej i doborze
koloru na tejże, a na pytaniach o wysokość wykorzystanych
środków unijnych kończąc.
Na szczęście podczas pikniku pogoda była już bardziej
sprzyjająca co pozwoliło zrealizować pełny program
z pożytkiem zarówno dla organizatorów jak i uczestników.
Podsumowując należy stwierdzić, że imprezy o charakterze
rodzinnym i rekreacyjnym, zakładając, że ich program jest
przemyślany, potrafią zwiększyć świadomość na temat
funduszy unijnych i wciąż są atrakcyjnym sposobem dotarcia
do odbiorców.
Przemysław Denda
Wydział Koordynacji PO KL

XXIV NOCNY BIEG ULICZNY „SOLIDARNOŚCI”
31 sierpnia 2013 roku w Rzeszowie odbył się XXIV Nocny Bieg Uliczny „Solidarności”. Na Rzeszowskim
Rynku, gdzie zlokalizowany został start, zgromadziło się wielu zawodników z regionu, z kraju i z zagranicy.
Celem Nocnego Biegu Ulicznego jest oprócz upamiętnienia historycznych wydarzeń związanych z powstaniem
Solidarności, również popularyzacja biegania, jako najprostszej

formy sportu i rekreacji ruchowej. Impreza miała także
promować Podkarpacie. Bieg rozgrywany był we wszystkich
kategoriach wiekowych, a także już po raz dziesiąty dla osób
niepełnosprawnych na wózkach. W tegorocznym biegu w tej
kategorii wzięło udział ponad 60 uczestników, w tym zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Podczas imprezy nie zabrakło także
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który wspierał
grupę osób niepełnosprawnych, znajdującą szczególne
miejsce wśród grup wspieranych w ramach Programu Kapitał
Ludzki. Jak podkreślał jeden z uczestników biegu, dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich takie biegi mają
duże znaczenie - dają satysfakcję oraz możliwość sprawdzenia
się w trudnych sytuacjach.
Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL
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