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Transmisje on-line

Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego,
jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego przygotowania. Taki moment nadchodzi
w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej. Powoli zbliża się
ku końcowi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jednocześnie trwają intensywne
prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, w którym nadal znaczącą pozycję
będzie mieć Europejski Fundusz Społeczny i jego cele. Pragnąc wtajemniczyć Państwa w nową,
perspektywę finansową stworzyliśmy w naszym biuletynie stałą rubrykę pod nazwą „EFS 20142020”, w której prezentować będziemy zagadnienia pozwalające wprowadzić wszystkich
zainteresowanych w przygotowania do wykorzystania EFS w kolejnych latach. Jednym
z kluczowych zagadnień, jakim poświęcona będzie interwencja EFS w przyszłym okresie
programowania będzie szeroko rozumiane włączenie społeczne. Z tego też względu, na początek
prezentujemy Państwu zagadnienia dotyczące nowych sposobów działania na rzecz ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego
w województwie podkarpackim, które uwzględnione zostaną w perspektywie 2014-2020. Wybiegając działaniami naprzód - nie można
zapominać, że Program Kapitał Ludzki jest jeszcze ciągle realizowany i funkcjonować będzie do końca 2015 roku, zaskakując coraz to nowymi
formami wsparcia – takimi jak choćby mikropożyczki, czyli nowe instrumenty inżynierii finansowej – nie realizowane dotąd w ramach EFS.
Ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozstrzygnął właśnie konkurs przeprowadzony w celu wyłonienia operatorów tego wsparcia,
w tym numerze prezentujemy zagadnienia dotyczące możliwości ubiegania się o uzyskanie pożyczki przez mieszkańców Podkarpacia. Jak co
kwartał pragniemy przybliżyć Państwu także tematykę wybranych projektów realizowanych w naszym regionie dzięki wsparciu z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Szerzej omawiamy również zagadnienia związane z promocją funduszy w regionie oraz prezentujemy nowe środki
komunikacji, jakie podjął WUP w celu umożliwienia jak największej rzeszy odbiorców dotarcie do informacji poświęconym PO KL, a dzięki temu
skorzystania ze wsparcia w ramach programu.
Na zakończenie zachęcam zwłaszcza mieszkańców obszaru Przemyskiego do korzystania z usług RO EFS Przemyśl, który po zmianie podmiotu
odpowiedzialnego za prowadzenie Ośrodka wznowił swoją działalność na tym obszarze. Życząc Państwu udanych wakacji, zachęcam do lektury
naszego Biuletynu, śledzenia naszej strony internetowej i składania projektów, bowiem w III kw. br. ogłaszać jeszcze będziemy konkursy
z Priorytetu IX PO KL.
Konrad Fijołek

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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EFS w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Prace nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej na arenie międzynarodowej trwają już od dłuższego
czasu. W ostatnich miesiącach przybrały jednak na sile wszystkie działania związane z przygotowaniem dokumentów
programowych na szczeblu regionalnym.
Prace nad przygotowaniem Programów Operacyjnych
nabierają tempa w tym także prace nad Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa przyjął uchwałę dotyczącą wstępnego
projektu tego dokumentu, który określał będzie obszary
wspierane ze środków europejskich na kolejne 6 lat. Zasadniczą
zmianę jaką należy podkreślić na samym wstępie, to fakt, że
w przyszłej perspektywie działania finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego będą stanowić element Regionalnego
Programu Operacyjnego. Nie będziemy mieć więc do czynienia
tak jak dotychczas z jednym dużym programem (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki) wdrażanym na szczeblu centralnym
i w regionach. Założenie takie pozwoli łączyć ze sobą inwestycje
finansowane z funduszu społecznego z tzw. „inwestycjami
twardymi” finansowanymi z EFRR w ramach wspólnych
przedsięwzięć.
W nowej perspektywie jednym z podstawowych wyzwań dla
przyszłej interwencji jest zwiększenie aktywności i mobilności
zawodowej. Wyzwaniem w tym zakresie jest zgodnie ze strategią
Europa 2020 osiągnięcie zatrudnienia na poziomie 71%. Wzrost
zatrudnienia osiągany będzie m.in. poprzez koncentrację
wspomagania aktywności zawodowej osób w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby młode, kobiety,
osoby starsze (50+), długotrwale bezrobotni. Z jednej strony będą
to instrumenty ukierunkowane na rozpoczynanie działalności
gospodarczej oraz zakładanie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw
społecznych, z drugiej – na podnoszeniu bądź nabywaniu nowych
kwalifikacji, umożliwiających dostosowanie do potrzeb
i wymogów regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz
zwiększających konkurencyjność pracowników na rynku pracy.
Wsparcie w tym obszarze koncentrować się więc będzie między
innymi na:
1. wsparciu osób młodych w procesie przejścia z edukacji do
zatrudnienia;
2. tworzeniu warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych,
m.in. poprzez wsparcie i funkcjonowanie instytucji opieki nad
małymi dziećmi i osobami starszymi oraz wdrażanie systemów
modernizacji środowiska pracy m.in. w zakresie promocji
elastycznych zatrudnienia, tworzenia stanowisk tele pracy,
systemów wsparcia pracownika i jego rodziny ;
3. wsparcie osób pozostających bez pracy (m.in. diagnozowanie
potrzeb, podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych, wsparcie
w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie na początkowym etapie
zatrudnienia);
4. realizacji polityki aktywnego starzenia się;
5. wspieraniu tworzenia miejsc pracy (m.in. wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej oraz
samozatrudnienia poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych

źródeł finansowania, przygotowanie przedsiębiorstw do zmian,
doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
rozwój tzw. białych i zielonych miejsc pracy);
6. wsparcie dla działań modernizacyjnych i dostosowawczych
przedsiębiorstw do nowych trendów na rynku pracy poprzez
adaptację stanowisk pracy, systemów organizacyjnych, urządzeń
biurowych czy polityki kadrowej, w tym warunków zatrudnienia
pozwalających na efektywne wykorzystanie zasobów pracy osób
młodych, rodziców czy osób starszych;
7. ułatwianiu różnicowania działalności i tworzenia nowych miejsc
pracy;
8. działaniach z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej
diagnostyki i leczenia chorób o największym wpływie na
aktywność zawodową (w tym wsparcie kadr medycznych);
Kolejny niezmiernie istotny obszar to ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego. Sprzyjać temu będzie podjęcie działań
z zakresu aktywizacji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem oraz koncentracja na działaniach
aktywizujących zawodowo. Istotne będą tutaj przede wszystkim
programy integracji społecznej oraz rozwój inicjatyw ekonomii
społecznej poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej. Kluczowym elementem będzie
zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług społecznych, w tym
związanych z opieką zdrowotną, co sprzyjać będzie ograniczaniu
pogłębiania się sfery ubóstwa. Nowym rodzajem wsparcia będzie
profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją
lub przeżywających trudności. Podejmowane działania mają
doprowadzić do obniżenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym do 20-23% w 2020 roku, co oznacza
spadek liczby osób zagrożonych ubóstwem o 1,5 mln.
W obszarze edukacji podstawowym celem jest podwyższenie
jakości edukacji oraz dostosowanie jej do wymogów
regionalnych i lokalnych rynków pracy. Podejmowane działania
mają prowadzić do ograniczenia kończenia nauki do poziomu
4,5% oraz podwyższenia liczby osób w wieku 30-34
wykształceniem wyższym do 45%. Z uwagi na przyjęte cele
europejskie analizy w zakresie edukacji i szkoleń, należy zwrócić
uwagę, że coraz większe znaczenie w zdobywaniu kwalifikacji
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy odgrywa uczenie się
pozaformalne i nieformalne. Dlatego oprócz wspierania
dostępności i podnoszenia jakości edukacji formalnej, ważnym
elementem realizowanym w tym obszarze będzie uczenie się poza
formalne oraz nieformalne. Ważnym elementem nowego RPO
w obszarze edukacji formalnej będzie także nacisk na konieczność
uczenia się przez całe życie, które związane jest ściśle
z aktywnością zawodową. Główne kierunki interwencji, to:
1. dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb regionalnych
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i lokalnych rynków pracy, wynikających ze specjalizacji
wskazanych w regionalnych strategiach rozwoju: stworzenie
systemu przejścia z edukacji (kształcenia i szkolenia) do
zatrudnienia, podniesienie atrakcyjności i elastyczności
kształcenia i szkolenia zawodowego; rozwijanie poradnictwa
zawodowego; rozwój systemu „szytych na miarę” szkoleń dla
przedsiębiorców i ich pracowników; wzmocnienie zaangażowania
pracodawców w kształcenie zawodowe (szkoły techniczne
i zawodowe), w tym wsparcie dla tworzenia kierunków
zamawianych przez przedsiębiorstwa, rozwój, rozwój wysokiej
jakości szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do rynku pracy
w tym stworzenie instrumentów służących systematycznemu
zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji na temat potrzeb rynku
pracy;
2. upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe
życie: rozwijanie modelu uczenia się dorosłych, którego podstawą
jest uczenie praktyczne; rozwijanie oferty, promocji i zachęt do
uczestnictwa w edukacji osób nieaktywnych zawodowo,
wspieranie szkoleń zawodowych;
3. podniesienie jakości edukacji na każdym poziomie (m.in.
poprzez odpowiednie przygotowanie kadr indywidualizację pracy
z uczniami oraz szersze otwarcie na uczenie się inne niż formalne,
nowoczesne programy nauczania);
4. poprawa jakości oraz powszechności edukacji przedszkolnej,
w tym inwestycje w infrastrukturę przedszkolną na obszarach
miejskich i wiejskich, gdzie występuje słaby dostęp do tego typu
usług;
5. zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji na

poziomie podstawowym i średnim, tym zwiększenie dostępu do
edukacji dzieci z rodzin wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem, a także zwiększenie dostępu do usług
edukacyjnych na obszarach wiejskich;
6. specjalne działania skierowane do obszarów o niskiej
dostępności i jakości usług wychowania przedszkolnego oraz
edukacji na poziomie podstawowym i średnim wskazanych
w regionalnych strategiach rozwoju;
7. inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia
zawodowego i szkoleń.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską na
realizację zadań związanych z opisanymi wyżej obszarami
przeznaczonych będzie 20-25% całości środków funduszy
strukturalnych. Dodatkowo na działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego powinno zostać
przeznaczone minimum 20% środków EFS.
Nowa perspektywa to także sporo nowych rozwiązań jak
choćby Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Koncepcja ta
zakłada, że miasta oraz sąsiadujące z nimi gminy, które zostały
wskazane w Strategii Rozwoju Województwa jako tzw. „bieguny
wzrostu”, będą mogły realizować wspólne projekty miedzy innymi
z zakresu: transportu, rewitalizacji, ochrony środowiska,
energetyki.
Andrzej Burnat
Stanowisko ds. programowania perspektywy
finansowej UE 2014-2020
Na podstawie: Założenia Umowy Partnerstwa - Przyjęte przez
Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku

Nowe sposoby działania na rzecz ograniczania zjawiska
wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim
20 maja 2013 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się pierwsze w województwie podkarpackim spotkanie informacyjno –
konsultacyjne na temat nowych założeń dotyczących wspierania włączenia społecznego, które będzie realizowane w nowym okresie
programowania 2014-2020. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, jednostek pomocy
społecznej oraz dziennikarze przy współudziale Cezarego Miżejewskiego, autora Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału Rozwoju Integracji
Społecznej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
O istocie kwestii związanych z koniecznością wypracowania
założeń mających na celu wdrożenie skutecznych działań na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu świadczy sytuacja
osób dotkniętych tym problemem w regionie. Województwo
podkarpackie cechuje bowiem jedno z najniższych w Unii
Europejskiej wskaźników PKB na mieszkańca, mamy również
niekorzystne wskaźniki makroekonomiczne oraz wysoką stopę
bezrobocia – te czynniki niewątpliwie mają wpływ na stan
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zamożności mieszkańców województwa. Brak pracy, brak
wystarczających środków do życia powoduje, że mieszkańcom
żyje się coraz gorzej, dlatego myśląc już o nowym okresie
programowania 2014–2020 i przygotowywanym obecnie
Regionalnym Programie Operacyjnym – niezwykle istotne jest
podjęcie skutecznych działań i właściwych instrumentów, które
pozwolą ograniczyć złożone problemy społeczne.

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Mirosław Przewoźnik, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
Wojciech Wójcik, dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów,
współautor audycji radiowej i portalu internetowego
„Podkarpackie – pozarządowe" oraz Andrzej Burnat
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W panelu dyskusyjnym, który prowadził Bartosz Kostecki,
kierownik Wydziału Rozwoju Integracji Społecznej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wziął aktywny udział
autor Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Cezary Miżejewski, który nie
tylko przedstawił najistotniejsze założenia programu krajowego
ale także z zaangażowaniem podjął dyskusję na temat kształtu
i zakresu wsparcia projektowanego dla województwa
podkarpackiego w tym zakresie.

Spotkanie skierowane było głównie do przedstawicieli jednostek
samorządowych zajmujących się walką z ubóstwem,
pracowników pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy,
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Każdy głos w dyskusji –
szczególnie ze strony środowisk i osób, które na co dzień spotykają
się z różnorodnymi problemami społecznymi był szczególnie
cenny w kontekście wypracowania koncepcji na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zamieszkujących województwo podkarpackie.
Na temat wsparcia włączenia społecznego głos w dyskusji zabrali
również między innymi: Marta Matczyńska, dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego,
która przedstawiła nowe założenia Regionalnego Programu dla
Województwa Podkarpackiego w nowej perspektywie finansowej
2014-2020, Magdalena Pokrzywa z Instytutu Socjologii

Jesteśmy przekonani, że wspólna dyskusja oraz zgłaszane uwagi
i postulaty pozwolą na ostateczne dopracowanie kształtu projektu
nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w szczególności
działań dotyczących włączenia społecznego.
Jolanta Płonka

Wydział Rozwoju Integracji Społecznej

Zmiany dokumentów programowych POKL
Od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (SzOP), w chwili obecnej natomiast trwają prace nad projektem Zasad dokonywania wyboru
projektów w ramach PO KL.

Zmiany szczegółowego Opisu Priorytetów stanowią odpowiedź na
wystosowany przez Komisję Europejską Komunikat, w którym KE
odniosła się do trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy
i wskazała na konieczność bardziej intensywnego wykorzystania
wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania
zatrudniania młodzieży. Instytucja Zarządzająca w porozumieniu
z Instytucjami Pośredniczącymi dokonała analizy wykorzystania

środków w ramach całego PO KL, w efekcie czego zaproponowane
zostały przesunięcia środków pomiędzy komponentem
centralnym i regionalnym oraz pomiędzy Priorytetami w ramach
alokacji poszczególnych województw. Efektem tych przesunięć są
dodatkowe środki (163 475 907 euro) do wykorzystania na
działania realizowane w ramach Priorytetu VI .
W związku z dokonaną realokacją środków w Szczegółowym
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Opisie Priorytetów dostosowano również wartości docelowe
wskaźników pomiędzy Priorytetami.
Wynikiem finalizacji prac nad ustawąo zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju związanej z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011r. (sygn. P1/11) oraz
doprecyzowania procedur wyboru projektów „modelowych”
oraz „oryginalnych” nowelizowane są obecnie Zasady
dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do Zasad dotyczą m.in.:
- zmiany procedury odwoławczej, powodującą utratę ważności
tej części Zasad z momentem wejścia w życie nowelizacji ustawy
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- wprowadzenia zapisu, iż Instytucja Organizująca Konkurs zwraca
się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem
o przekazanie informacji dotyczącej niepodleganiu wykluczeniu,
o którym mowa w art. 207 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych również w odniesieniu do wskazanego we wniosku
o dofinansowanie partnera/partnerów,

- dodania zapisów stanowiących, iż w czynnościach związanych
z przyznawaniem środków unijnych - w okresie obowiązywania
środka karnego w postaci zakazu zajmowania stanowisk
związanych z przyznaniem środków unijnych – nie mogą brać
udziału osoby, wobec których orzeczono karę zakazu zajmowania
takich stanowisk,
- wprowadzenia zapisu, iż wyjątek od standardu minimum
„zamknięta rekrutacja” obejmuje również projekty systemowe
realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 dotyczące modernizacji
oddziałów przedszkolnych;
- wprowadzenia zapisu, iż kryterium horyzontalne dotyczące
rozliczania kosztów usługi szkoleń językowych i/lub
komputerowych w oparciu o stawki jednostkowe nie ma
zastosowania do projektów systemowych realizowanych
w ramach 9.1.1;
- doprecyzowanie procedury wyboru projektów modelowych
i oryginalnych zgodnie z uwagami IP i IP2 PO KL, które będą
zaangażowane w przeprowadzenie konkursów pilotażowych.
Luiza Trela
Wydział Koordynacji POKL

Mikropożyczki – instrument inżynierii finansowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie już w roku 2012 ogłosił konkurs na realizację projektów inżynierii finansowej w ramach
Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ta forma wsparcia w ramach programu ma charakter pilotażowy,
przygotowujący do nowego okresu programowania.
Efektem konkursu było wyłonienie trzech pośredników
finansowych: Regionalnej Izby Gospodarczej ze Stalowej Woli,
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Rzeszowa
oraz Banku Spółdzielczego z Dębicy. Zadaniem tych instytucji jest
wsparcie przedsiębiorczości na terenie woj. podkarpackiego
poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek oraz wsparcia
szkoleniowo-doradczego zarówno przed założeniem działalności
gospodarczej jak i po jej założeniu.
Kto może skorzystać z preferencyjnych pożyczek?
O mikropożyczki mogą się starać wszystkie osoby, które
zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób,
które:
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu były zarejestrowane w Ewidencji Działalności
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)
oraz, nie korzystają równolegle z innych środków publicznych,
w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na
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pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną
działalnością.
Od czego zacząć ?
Krok I
Osoby, które zamierzają skorzystać z mikropożyczek na otwarcie
działalności gospodarczej muszą w pierwszej kolejności wybrać
jednego z trzech pośredników finansowych i zapoznać się
z regulaminami przyznawania pożyczek w ramach danego
projektu. Każdy pośrednik finansowy, określa w regulaminie lub
w innym dokumencie zasady rekrutacji i udziału w projekcie
zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
Krok II
Potencjalni uczestnicy projektów są zobowiązani do złożenia
określonych przez pośredników finansowych dokumentów, które
następnie zostaną ocenione w procesie rekrutacji. Po
zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy będą
musieli podpisać deklarację udziału w projekcie.
Krok III
Każdy z uczestników projektu będzie musiał opracować, wypełnić
podczas wsparcia doradczo szkoleniowego Wnioski o udzielenie
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pożyczki oraz Biznesplany. Kwota pożyczki, o którą uczestnicy
projektu będą mogli się starać wynosi maksymalnie 50 tyś. zł.
Krok IV
Wszystkie Wnioski o udzielenie pożyczki oraz Biznesplany będą
podlegały ocenie. W wyniku oceny zostaną wyłonione najlepsze
biznesplany uczestników projektu, z którymi zostaną podpisane
umowy pożyczki. Przed podpisaniem umowy pożyczki Uczestnicy
projektu zostaną zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Data
podpisania umowy oraz wypłaty środków nie może być
wcześniejsza niż data wskazana jako dzień rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Ogólne zasady
Umowa pożyczki zawarta z pożyczkobiorcą określa dwa poziomy
oprocentowania preferencyjne i standardowe. Wszyscy
pośrednicy finansowi z terenu województwa przewidzieli, iż
pożyczki, które będą udzielane będą oprocentowane na bardzo
niskim poziomie (2% w skali roku). Jednak w przypadku gdy
pożyczkobiorca zlikwiduje działalność gospodarczą przed
upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki zostaną
naliczone odsetki na poziomie oprocentowania standardowego
od początku trwania pożyczki, jednocześnie w przypadku gdy
pożyczkobiorca zlikwiduje działalność po upływie 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy pożyczki zostaną naliczone standardowe
odsetki od dnia likwidacji działalności gospodarczej.
Obowiązkiem każdego pożyczkobiorcy jest terminowa spłata
pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Każdy pożyczkobiorca może
skorzystać z maksymalnej 12-miesięcznej karencji w spłacie rat

kapitałowych w trakcie całego okresu spłaty pożyczki.

Szczegółowe informacje na temat mikropożyczek udzielanych
w ramach Działania 6.2 można uzyskać u pośredników
finansowych:
1.
Regionalna Izba Gospodarcza
ul. 1-go Sierpnia 26B, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 03 57,
2.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. 17 852 06 10,
3.
Bank Spółdzielczy w Dębicy
ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica
tel. 17 717 51 23.
Mariusz Cieśla
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

Nowe projekty – nowe możliwości
W związku z rozstrzygnięciem dwóch nowych konkursów realizowanych w ramach Priorytetu VIII chcielibyśmy zainteresować
Państwa nowymi możliwościami wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Pierwszy z rozstrzygniętych w ostatnich miesiącach konkursów
związany jest z możliwością uzyskania wsparcia szkoleniowodoradczego w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL dotyczącego
szeroko pojętego obszaru tzw. zielonych miejsc pracy, to jest np.
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz proekologicznych
rozwiązań w bieżącym funkcjonowaniu regionalnych
przedsiębiorstw. W ramach konkursu do dofinansowania
wyłoniono 9 projektów o łącznej wartości prawie 5 milionów
złotych. W ramach zaplanowanych działań szkoleniowodoradczych wsparcie może uzyskać ponad 1200 pracowników
zatrudnionych w prawie 600 podkarpackich przedsiębiorstwach.
W ramach przewidywanego wsparcia uczestnicy będą mogli
zdobyć najnowszą wiedzę i umiejętności związane
z zagadnieniami dotyczącymi projektowania i wykonywania
w budownictwie instalacji systemów fotowoltaicznych, kotłów
i pieców na biomasę, pomp ciepła, słonecznych systemów
grzewczych itp. Szkolenia dotyczą również specyficznych

zagadnień związanych stricte z obsługą i programowaniem
automatyki niekonwencjonalnych źródeł energii. Przewidywane
zajęcia składające się z części teoretycznej i praktycznej,
wzbogacone są dodatkowo o elementy związane z aktualnie
obowiązującym prawodawstwem oraz trendami w rozwoju
polityk energetycznych, zarówno krajowych jak i europejskich.
Szkolenia te skierowane do regionalnych przedsiębiorstw
funkcjonujących w branżach budowlanych, energetycznych
i projektowych, pozwalają pracownikom tych przedsiębiorstw
zdobyć aktualnie uprawnienia w zakresie wymaganym
odpowiednimi regulacjami. Część szkoleń dotyczy również
zagadnień związanych z wykorzystaniem proekologicznych
rozwiązań w sektorze turystyki – ekoturystyki, turystyki
przyrodniczej i kulturowej czy też audytu ekologicznego oraz
energetycznego.
Obecnie kończy się proces ostatecznych negocjacji założeń
projektowych oraz podpisywania umów. Od początku II półrocza
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w bazie projektów funkcjonującej na stronie WUP Rzeszów będą
na bieżąco zamieszczane informacje dotyczące podpisanych
umów oraz dane kontaktowe umożliwiające zainteresowanym
przedsiębiorstwom bezpośredni kontakt z osobami
o d p ow i e d z i a l ny m i za re k r u ta c j ę u p o szc ze gó l nyc h
projektodawców.

Należy tutaj przypomnieć, że wsparcie kierowane do
przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.1.1 wiąże się
z występowaniem pomocy publicznej co zazwyczaj implikuje
konieczność wnoszenia przez przedsiębiorcę wkładu własnego na
odpowiednim poziomie, uzależnionym od wielkości
przedsiębiorstwa czy też rodzaju szkolenia. Jednakże w ramach
wybranych do dofinansowania projektów występuje zazwyczaj
pomoc de minimis – pozwala to większości przedsiębiorstw
skorzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych do
wysokości 200.000 Euro (na przestrzeni 3 lat) bez ponoszenia
żadnych dodatkowych kosztów.
Drugim z interesujących konkursów, które zostały rozstrzygnięte
w ostatnim czasie jest konkurs dotyczący transferu wiedzy
pomiędzy sferą nauki i biznesu w ramach Poddziałania 8.2.1
POKL.W ramach zakończonego konkursu wyłoniono 3 projekty na
kwotę około 4 milionów złotych.
W ramach tych projektów przewiduje się zarówno wsparcie
szkoleniowe dla podkarpackich przedsiębiorstw realizowane
z udziałem pracowników naukowo-badawczych uczelni, jak
i staże. W ramach tej drugiej formy wsparcia staże dotyczyły będą
obydwu „stron" transferu wiedzy – zarówno pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych regionalnych uczelni
w firmach z branż strategicznych województwa podkarpackiego
(elektromaszynowa w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza,

turystyczna i informatyczna zgodnie z Regionalną Strategią
Innowacji), jak i pracowników MŚP z wymienionych powyżej branż
regionalnej gospodarki na uczelniach. W ramach stażów wsparcie
uzyska 25 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
uczelni oraz 15 pracowników z 15 małych i średnich
podkarpackich przedsiębiorstw.
Z kolei wymienione wsparcie szkoleniowe realizowane będzie
w specyficznym obszarze intensywnie rozwijającej się na terenie
Podkarpacia branży lotniczej. W ramach dwóch projektów
kwalifikacje podnieść może prawie 900 pracowników z 40
przedsiębiorstw skupionych wokół przemysłowego klastra Doliny
Lotniczej. Szkolenia obejmowały będą przede wszystkim szerokie
spektrum zagadnień związanych z programowaniem
i wykorzystaniem w praktyce programów CAD/CM/CAE/CNC/MT.
Szczególny nacisk położony będzie na praktyczne wykorzystanie
wiedzy związanej z obsługą programów we wdrożeniu
konkretnych rozwiązań produkcyjnych w poszczególnych
przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia projektowego.
Szkolenia te oprócz zapewnienia uczestniczącym pracownikom
wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, mogą również
umożliwić nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy naukowcami
i przedsiębiorcami ułatwiając współdziałanie w zakresie
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz nawiązywanie
nowych kontaktów.
W ramach ciekawych działań konkursowych zaplanowanych do
realizacji na początku II półrocza 2013r. w Priorytecie VIII POKL
WUP Rzeszów zamierza uruchomić kolejny konkurs na projekty
z komponentem ponadnarodowym, realizowany tym razem
w formule konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.1. Jest
to stosunkowo wymagający konkurs, gdyż elementem
obligatoryjnym podkomponentu ponadnarodowego jest wymóg
uwzględnienia w ramach działań projektowych transferu
rozwiązań wypracowanych zagranicą w ramach modelu
współpracy ponadnarodowej z partnerem zagranicznym. W tym
samym czasie planujemy również uruchomienie kolejnego
konkursu w ramach procedury przyśpieszonego wyboru
w n i o s k ó w, d o t y c z ą c e g o w s p i e r a n i a p r o c e s ó w
outplacementowych zachodzących w podkarpackich
przedsiębiorstwach. Cechą charakterystyczną tego konkursu jest
formalny wymóg zapewnienia zatrudnienia co najmniej 20%
uczestników projektu w konkretnych, wymienionych we wniosku
o dofinansowanie przedsiębiorstwach, których problemy
rozwojowe związane z potrzebą zatrudnienia nowych
pracowników zostały zdiagnozowane i opisane we wniosku
o dofinansowanie.
Uwzględniając dodatkowo fakt trwającej właśnie kontraktacji
ponad 50 projektów w ramach rozstrzygniętego na początku
2013r. konkursu w Poddziałaniu 8.1.1, liczymy że pomimo
nieuchronnego zbliżania się końcowego etapu funkcjonowania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podkarpaccy
przedsiębiorcy w najbliższym czasie wciąż będą mogli znaleźć
i wykorzystać nadzwyczaj szerokie spektrum dostępnego
wsparcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bernadetta Brzewska
Eulalia Chrzanowska
Wydział Rozwoju Kadr Regionu
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Potrafię wiem, znam – radę sobie dam
Powszechnie znanym hasłem stało się stwierdzenie, że „szybkie tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do uczenia
się". Jednak co to oznacza w praktyce?
Najczęściej to nowe podejście do uczenia się rozumiane jest jako
uczenie się przez całe życie, czyli dopasowane do potrzeb rynku
pracy uczenie się w każdym wieku ale też w różnych formach
i miejscach, nie tylko w szkole, ale też w pracy, na kursach czy
samodzielnie w domu, również przy użyciu nowoczesnych metod
i technik jak np. e-learning. W efekcie dzięki wdrożeniu tej
koncepcji w życie ma nastąpić wzrost aktywności zawodowej
ludności zaś szybko rozwijające się sektory zglobalizowanej
gospodarki powinny mieć na bieżąco zapewnione
wykwalifikowane kadry, bez konieczności importowania siły
roboczej z innych krajów czy też przenoszenia działalności w inne
rejony świata.
To jednak jeszcze nie wszystko, instytucje polskie i europejskie
zajmujące się edukacją od wielu lat zastanawiają się jak
przygotować dzieci i młodzież do wcielania w życie idei kształcenia
się przez całe życie. W tym sensie nowe podejście do uczenia się to
też wyposażenie uczniów kształcących się w formalnym systemie
oświaty w takie kompetencje podstawowe i ogólne, które zawsze
będą przydatne na rynku pracy (ale też w codziennym życiu każdej
osoby), niezależnie od tego w jakim kierunku rozwinie się krajowa
czy światowa gospodarka i które konkretne szczegółowe
kwalifikacje będą potrzebne w danym okresie. Doceniając rolę
tych kompetencji dla nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki
nazwano je kompetencjami kluczowymi i zdefiniowano tzw.
europejskie ramy kompetencji kluczowych przyjęte przez Radę
i Parlament Europejski pod koniec 2006 roku. We wspomnianych
ramach wyszczególniono i opisano następujące kompetencje
kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach
obcych, kompetencje matematyczne podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność
i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.
Na rozwijanie u uczniów powyższych kompetencji nastawione jest
również wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projektach wspierających szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, wymogiem było
aby co najmniej 70% realizowanych w ramach tzw. programów
rozwojowych szkół form wsparcia stanowiły zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe. Jednakże rozwiązanie to tylko
połowicznie przyczyniło się do upowszechnienia kompetencji
kluczowych, gdyż w trakcie realizacji programu okazało się, iż
w praktyce w projektach wspierano głównie rozwój czterech

pierwszych z ośmiu kompetencji kluczowych, tj. umiejętność
porozumiewania się w języku ojczystym a także w językach
obcych, kompetencje matematyczne oraz informatyczne.
Pozostałe kompetencje, nazwijmy je przekrojowymi ze względu
na to, że są niepowiązane z konkretnym przedmiotem szkolnym,
były wspierane w ograniczony sposób, najczęściej ograniczało się
to do kompetencji społecznych i obywatelskich oraz rozwijania
świadomości i ekspresji kulturalnej np. poprzez tworzenie szkolnej
gazetki czy teatru. Było to spowodowane tym, że nauczyciele
zamknięci niejako w ramach wymagań podstawy programowej ze
swojego przedmiotu i przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu
przekazywania nauczanych treści, nie posiadali potrzebnej wiedzy
i umiejętności w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć,
które rozwijałyby u uczniów umiejętność uczenia się, zdolność do
pracy zespołowej, kreatywność i przedsiębiorczość. W efekcie
polska młodzież opuszczająca szkoły osiąga słabsze wyniki
w zadaniach wymagających uczenia się i wykorzystania pracy
zespołowej i kreatywności niż uczniowie z innych krajów, co
potwierdzają prowadzone systematycznie międzynarodowe
badania PISA.
Rozwiązanie tego problemu może przynieść realizacja projektu pt.
„Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam" wdrażanego przez
„Instytut Badawczo Szkoleniowy" sp. z o.o z Olsztyna. Jest to
projekt innowacyjny testujący tj. taki który ma służyć
opracowaniu i przetestowaniu w praktyce a potem
upowszechnieniu i włączeniu do polityki jakiegoś nowego,
niestosowanego wcześniej rozwiązania. W tym przypadku
innowacyjnym rozwiązaniem (zwanym produktem finalnym),
będą dwa programy zajęć pozalekcyjnych wraz z potrzebnymi
narzędziami oraz metodyką, wspierające nauczycieli gimnazjów
w pracy z jednej strony z uczniem z problemami w nauce,
a z drugiej strony z uczniem zdolnym. Obie te grupy należą do tzw.
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do wspierania
których zobowiązuje szkoły i nauczycieli obecna polityka
oświatowa. Cechą charakterystyczną programu wspomagającego
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zajęcia pozalekcyjne z uczniem borykającym się z problemami
w nauce będzie to, że nie będą one powiązane z żadnym
konkretnym przedmiotem nauczanym w gimnazjum, gdyż ich
celem nie jest powtórzenie czy pogłębienie posiadanej przez
uczniów wiedzy w konkretnym przedmiocie, ale nabycie
kompetencji efektywnego uczenia się oraz umiejętności
pozwalających na samodzielne wykorzystanie tych kompetencji
w procesie nauki w szkole i poza nią. Podobnie w przypadku zajęć
z uczniami zdolnymi, ich treścią nie będzie pogłębianie wiedzy
przedmiotowej ponad wymagane minimum programowe lecz ich
celem będzie rozwijanie kompetencji twórczości, kreatywności
i myślenia dywergencyjnego pozwalające na wykorzystanie
potencjału intelektualnego, a także służące wzmacnianiu
kompetencji społecznych pod kątem rozwijania umiejętności
współpracy grupowej. Zaletą tego podejścia jest jego
uniwersalność - rozwiązanie to może stosować praktycznie każdy
nauczyciel, który przejdzie odpowiednie szkolenie, a ponieważ nie
są powiązane z żadnym konkretnym przedmiotem planuje się, że
będą realizowane w ramach tzw. godzin karcianych.

Z całą pewnością jest to nowe podejście do uczenia się, zarówno
dla uczniów jak i do nauczania w przypadku nauczycieli.
Największą trudnością w tego typu projektach nie jest
opracowanie samego produktu finalnego i jego przetestowanie

oraz analiza rzeczywistych efektów które przyniosło jego
wdrożenie, największym problemem jest przekonanie
potencjalnych użytkowników nowego narzędzia do jego
stosowania. Badani w ramach projektu nauczyciele najczęściej
w codziennej pracy stosują tradycyjne metody nauczania, choć co
ciekawe ich skuteczność sami oceniają jako niską, natomiast
metody i techniki pracy z dziećmi, których stosowanie deklarują
najrzadziej oceniane są jako najskuteczniejsze. Wyniki te tylko
potwierdzają rezultaty badań nauczycieli przeprowadzonych
w ramach międzynarodowego projektu TALIS, według których
nauczyciele w zdecydowanej większości stosują w praktyce
strukturalizowanie nauczania, tj. stosują takie metody jak jasne
określenie celów lekcji, podsumowanie poprzednich lekcji,
sprawdzenie pracy domowej, sprawdzenie zeszytów, sprawdzenie
przez zadawanie pytań, czy dana treść została zrozumiana.
Natomiast najrzadziej używane są zalecane przez ekspertów
OECD aktywizujące metody zorientowane na ucznia. Należy też
zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowanie najrzadziej metody
aktywizujące stosowane są w matematyce i naukach
przyrodniczych, w których niestety uczniowie regularnie osiągają
na egzaminie gimnazjalnym wyniki niższe niż w przypadku części
humanistycznej. Niewątpliwie zatem warto zainteresować się
projektem, w ramach którego nauczyciele otrzymają gotowe
narzędzie pracy z wykorzystaniem najnowszych metod i technik
nauczania wraz ze specjalistycznym szkoleniem. Dodać również
trzeba, że i po zakończeniu szkolenia nauczyciele którzy zdecydują
się wdrażać nowy produkt nie zostaną pozostawieni sami sobie,
gdyż uzyskają grupowe oraz indywidualne wsparcie superwizyjne.
Przełamanie rutyny i pokonanie przyzwyczajeń zawsze jest bardzo
trudne, do tego opanowanie umiejętności stosowania nowych
rozwiązań wymaga wysiłku i czasu, ale czy radość z sukcesów
ucznia nie jest dla nauczyciela największą nagrodą?
Bieżące informacje o projekcie znajdują się na stronie
www.potrafiewiemznam.eu

Jacek Świgoń
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

Pomoc stypendialna dla uzdolnionej młodzieży
Począwszy od stycznia 2008 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach Poddziałania 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, Priorytetu IX PO KL, realizuje wojewódzki program wsparcia stypendialnego dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stwarza trudności na drodze rozwoju edukacyjnego. Od początku realizacji,
program pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak
i ich rodziców, opiekunów oraz grona pedagogicznego i dyrekcji szkół, o czym świadczy liczba złożonych wniosków o przyznanie
pomocy. Również w tym roku szkolnym 2012/2013, program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do Departamentu Edukacji,
Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, który jest beneficjentem systemowym,
wpłynęło 1707 wniosków, z czego udzielono wsparcia finansowego w formie stypendiów dla 1205 uczniów, w tym 482 uczniów szkół
gimnazjalnych i 723 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Uczeń, który starał się otrzymać wsparcia stypendialne, musiał
spełnić następujące kryteria obowiązkowe:
a) złożenie wniosku,
b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa
podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły
zlokalizowanej na terenie województwa
podkarpackiego,
c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów wynosi co
najmniej 4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki,
d) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, technicznych
i zawodowych wynosi co najmniej 5,00, obliczona ona
została w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego
roku szkolnego,
e) dochód w rodzinie stypendysty przypadający na
jednego członka rodziny nie mógł przekroczyć sumy
1078,00 zł (nie przekraczający dwukrotności progu
okr. w Ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia
ubiegającego się o stypendium było dziecko w wieku do
ukończenia 16 roku życia, posiadające orzeczenie
o niepełno-sprawności, (zgodnie z art. 3, pkt 9 Ustawy),
wówczas dochód rodziny przypadający na jednego
członka, nie mógł przekroczyć kwoty 1246,00 zł,
f) dla ucznia ubiegającego się o otrzymanie stypendium
został opracowany Indywidualny Plan Rozwoju,
g) stypendysta musiał uzyskać co najmniej 30 punktów ze
sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły
podstawowej (dotyczyło uczniów szkół gimnazjalnych)
lub co najmniej 37 punktów z części matematycznoprzyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie
szkoły gimnazjalnej (dotyczyło uczniów szkół
ponadgimnazjalnych) lub co najmniej 75% z zakresu
matematyki lub co najmniej 75% z zakresu
przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego
na zakończenie szkoły gimnazjalnej.
Uczniowie, którzy posiadali osiągnięcia edukacyjne w zakresie
n a u k m a t e m a t y c z n o - p r z y ro d n i c z y c h , t e c h n i c z ny c h
i zawodowych, czyli np. uzyskali wysokie wyniki w konkursach,
olimpiadach, turniejach z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, technicznych i zawodowych, czy otrzymali
wyróżnienia, nagrody, certyfikaty i inne z ww. przedmiotów, mogli
otrzymać dodatkową pulę punktową w ramach kryteriów
dodatkowych.
Maksymalna ilość punktów, jaką mógł otrzymać uczeń ubiegający
się o wsparcie stypendialne, wynosiła 100 punktów. Kryterium
dochodowości w rodzinie było szczególnie ważne, ponieważ
niejednokrotnie uczniowie uzdolnieni, z powodu braku środków
materialnych, nie mają możliwości rozwijania własnych
zainteresowań edukacyjnych.
Jak wynika z Raportu końcowego z badania ewaluacyjnego ex
post w zakresie efektów realizacji projektu pt.: „Program

stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym
2011/2012”, udział w programie umożliwił uczennicom i uczniom
dostęp do pomocy dydaktycznych oraz sprzętu, na zakup którego
sami nie mogliby sobie pozwolić.
Wsparcie stypendialne przyznawane zostało uczniom na okres 12
miesięcy, miesięczna kwota stypendium dla ucznia wynosi 250,00
zł brutto zł i powinna być ona przeznaczona na rozwój
uzdolnionego ucznia i stanowić pomoc w procesie jego
kształcenia.
Uczeń przystępujący do programu wsparcia stypendialnego miał
wyznaczonego Opiekuna dydaktycznego, który pomaga
wykorzystać mu uzyskane stypendium na cele edukacyjne
i opracowuje dla niego Indywidualny Program Rozwoju, związany
z rozwojem jego uzdolnień. Zadaniem opiekuna dydaktycznego
s t y p e n d y s t y j e s t p r z y g o t o w y w a n i e s p ra w o zd a n i a ,
uwzględniającego postępy ucznia w realizacji indywidualnej
ścieżki rozwoju edukacyjnego stypendysty.
W Raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego ex post
w zakresie efektów realizacji projektu pt.: „Program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa
podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012”, najczęściej
wskazywaną, mocną stronu programu jest to, że motywuje on
uczniów do dalszego rozwoju edukacyjnego.
Zgodnie z ww. raportem, ponad 80% uczniów wskazuje, że przez
udział w programie stypendialnym, chętniej uczestniczy
w dodatkowych zajęciach, wzrasta poziom ich wiedzy, co jest
bardzo istotne, gdyż 81% dziewcząt i 96,4% chłopców zamierza
kontynuować naukę na kierunkach i profilach technicznych,
matematycznych lub przyrodniczych.
Realizacja wojewódzkiego programu wsparcia stypendialnego
ukazuje rzeczywiste potrzeby uczniów zamieszkujących nasz
region, służy im i umożliwia młodzieży dostęp do nowoczesnej
wiedzy, pozwala realizować ich zainteresowania i pokonywać
bariery finansowe, które uniemożliwiają pełny rozwój
dydaktyczny. Realizacja programu przynosi wiele korzyści również
dla placówki szkolnej, ponieważ wpływa na poprawę jej
wizerunku oraz podniesienie jej prestiżu, korzystnie oddziaływuje
na rozwój zawodowy nauczycieli, którzy oprócz pełnienia zacnej
roli opiekunów dydaktycznych, mają możliwość lepszego
przygotowania się do zindywidualizowanej pracy z uczniem
szczególnie uzdolnionym.
Agnieszka Dytko
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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Konferencja pt. „PO KL wspiera osoby niepełnosprawne”
Jednym z kluczowych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 jest wsparcie na rzecz grup społecznych, które z różnych powodów znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
ekonomicznej, rodzinnej, zawodowej.

Do grup tych niewątpliwie zaliczają się osoby niepełnosprawne
mające znacznie mniejsze możliwości podejmowania
zatrudnienia na otwartym rynku pracy, borykające się
z poszukiwaniem pracy i przełamywaniem różnego rodzaju barier
i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych jako
pracowników rzeczywiście przydatnych pracodawcy. Stąd też przy
wdrażaniu komponentu regionalnego PO KL osoby
niepełnosprawne traktowane są jako grupa priorytetowa,
preferowana przy tworzeniu kryteriów dostępu i kryteriów
strategicznych dla konkursów w ramach komponentu
regionalnego PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie.

Jednym ze sposobów na promowanie osób niepełnosprawnych na
lokalnym i regionalnym rynku pracy było zorganizowanie
kampanii społecznej uwrażliwiającej społeczeństwo na problemy
zawodowe osób niepełnosprawnych.

W tym celu WUP w Rzeszowie wykorzystał różne środki przekazu
tak, aby jak największa część społeczeństwa zwróciła uwagę na
problemy osób niepełnosprawnych w zakresie poszukiwania
i podejmowania zatrudnienia, a mianowicie: zorganizował
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konferencję pt. „PO KL wspiera osoby niepełnosprawne”,
opublikował artykuł w regionalnej gazecie Super Nowości,
wyemitował w Telewizji Polskiej Oddział Rzeszów felieton
informacyjny oraz audycję radiową w Radio Rzeszów.Konferencja
zorganizowana została w dniu 13 czerwca br. przy współpracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.
Podzielono ją na trzy części. Pierwsza – merytoryczna poświęcona
została przedstawieniu wsparcia jakie oferują organy publiczne
oraz instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne. Druga to
część targowa, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym
odbycie indywidualnych rozmów i konsultacji z instytucjami
publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi
osoby niepełnosprawne. Trzecia część to część artystyczna.
W ramach części merytorycznej konferencji poruszono
następujące tematy:
· możliwości wsparcia i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL,
· formy i rodzaje pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
· aktywizacja osób niepełnosprawnych i możliwości korzystania
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z Funduszu Pracy przez pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne,
· działania Lidera ds. osób niepełnosprawnych z Regionalnego
Ośrodka EFS w Rzeszowie i w Tarnobrzegu,
· przygotowanie do życia zawodowego absolwentów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku n/Sanem,
· działalność Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielni
Inwalidów – instytucji zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W części targowej na stoiskach wystawienniczych przedstawiciele
Zakładów Aktywności Zawodowej, Powiatowych Urzędów Pracy,
Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu, Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli udzielali
informacji wszystkim zainteresowanym.
Część artystyczną uświetniały występy lokalnych
wokalistów oraz zespołów tanecznych.
Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL

Nowe narzędzie komunikacji – transmisje on-line
Od maja br. WUP w Rzeszowie uruchomił transmisje on-line organizowanych spotkań.
Dobrze przygotowana i rozpowszechniona informacja dotycząca możliwości ubiegania się o pozostałe jeszcze do wykorzystania
wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 to priorytet w działaniach promocyjnoinformacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Pomimo organizacji licznych spotkań informacyjnych
z potencjalnymi projektodawcami, mieszkańcami różnych
miejscowości, przedstawicielami organizacji pozarządowych,
inicjowania dni otwartych i konsultacji – nadal niezadawalający
jest udział podmiotów, instytucji, organizacji w przygotowywaniu
i składaniu dobrych i potrzebnych mieszkańcom projektów,
chociaż częściowo rozwiązujących ich złożone problemy
zawodowe, ekonomiczne, osobiste. Stąd pomysł na dodatkowe
narzędzie komunikacji społecznej tj. transmisje on-line
z organizowanych przez WUP spotkań informacyjnych,
dotyczących założeń ogłaszanych dla projektodawców konkursów
z czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL
wdrażanych w woj. podkarpackim. Tego rodzaju transmisja
umożliwia wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogą
osobiście uczestniczyć w spotkaniu – na odtworzenie sobie
w dowolnym czasie (bądź śledzenie na bieżąco) przebiegu
spotkania. Jest to duże ułatwienie i novum w działaniach
inicjowanych przez WUP w Rzeszowie na rzecz rozpropagowania
możliwości jakie stwarza realizacja projektów adresowanych do
mieszkańców regionu.
Dotychczas przeprowadzona została transmisja z czterech
spotkań zorganizowanych przez WUP w Rzeszowie, które za
pośrednictwem łączy internetowych obejrzało łącznie 1 341
osób, przy 222 uczestnikach spotkań.
Archiwum - Transmisja on-line spotkania
informacyjnego dotyczącego konkursów
nr 27/POKL/7.2.1/2013 i 28/POKL/
7.2.1/2013

Archiwum - Transmisja on-line spotkania informacyjnego dotyczącego
konkursów nr 27/POKL/7.2.1/2013 i 28/POKL/ 7.2.1/2013

Transmisja spotkania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty realizowane w ramach PO KL i wsparcie Europejskiego
Funduszu Społecznego nie są może tak spektakularne i widoczne
„gołym okiem” jak projekty inwestycyjne w postaci autostrady,
nowego mostu, infrastruktury sportowej itd. jednak
inwestowanie w wiedzę, umiejętności zawodowe, rozwój
mieszkańców regionu przynoszą ogromne efekty i zmieniają życie
ludzi. Przykłady osiągniętych efektów pokazywane będą
w filmikach informacyjnych również transmitowanych na naszej
stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl, po to by
uświadamiać tym wszystkim którzy do tej pory nie interesowali się
udziałem w projektach – jak duży wpływ mogą mieć oferowane
w nich formy wsparcia na dalsze plany zawodowe i życiowe.
Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL
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Kampania na rzecz osób 50+
Nowelizacja Ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaliczyła pracowników
w wieku powyżej 50 lat do kategorii osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W praktyce oznacza to, że mogą być wobec
nich stosowane dodatkowe narzędzia wspierające ich aktywizację zawodową.
Prawie co piąty bezrobotny to osoba, która ukończyła 50 lat. Jak
wynika z oficjalnych statystyk pod koniec 2012 r. na Podkarpaciu
liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ stanowiła 17,5% ogółu
wszystkich zarejestrowanych osób bez pracy – to niemal dwukrotnie
więcej niż w 2005 roku. Dlaczego tak się dzieje?
Osobom z tej grupy wiekowej trudniej jest znaleźć i utrzymać pracę,
co jest przede wszystkim konsekwencją pokutujących wśród
pracodawców stereotypów na temat niższej wydajności tych osób
i ich kompetencji niedostosowanych do wyzwań współczesnego
rynku pracy (np. niższe kompetencje informatyczne czy językowe niż
w przypadku osób młodszych). Oprócz tego winnym jest również
proces starzenia się społeczeństwa i utrzymujący się spadek liczby
osób w wieku produkcyjnym. Dlatego z punktu widzenia interesów
społecznych ważne jest, by aktywizować osoby powyżej 50 roku życia
oraz zatrzymywać dojrzałych pracowników w organizacji, nawet po
wejściu w wiek emerytalny.

Z kolei po stronie osób dojrzałych poważną przeszkodą we właściwym
i skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia jest brak wiary we własne
możliwości i ich sceptycyzm. Osoby po 50-tce często same powielają
pewne stereotypy. Słyszymy dość powszechnie, że dla młodych nie
ma pracy, a co dopiero dla starszych. Osoby te nie umieją również
dokonać właściwego bilansu swoich umiejętności zawodowych –
wydaje im się, że jeżeli całe życie przepracowały w jednym zawodzie
lub zakładzie pracy to nic innego nie potrafią robić. Tymczasem
wystarczy skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologów
i doradców w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
działających przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Dzięki
odpowiednim narzędziom przygotują oni profesjonalnie bilans
umiejętności i predyspozycji danej osoby, doradzą w jakich innych niż
dotychczasowy zawód mogą podjąć pracę, jak jej szukać, jak
przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Trzeba korzystać z tego
rodzaju pomocy i nie wstydzić się często chwilowego stanu
bezrobocia.
Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe podejmują różne
programy w celu aktywizacji zawodowej i podniesienia atrakcyjności
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grupy pracowników 50+. Dojrzałym pracownikom oraz osobom
pozostającym bez pracy są oferowane przede wszystkim szkolenia
oraz usługi doradztwa zawodowego finansowane ze środków
unijnych lub państwowych.
Sytuacja osób po 50-tce, które z różnych, bardzo często niezależnych
od siebie powodów straciły pracę i nie mogą jej znaleźć, nie jest łatwa.
Tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem może być własna działalność
gospodarcza. Do końca ubiegłego roku w ramach PO KL unijne dotacje
na założenie firmy dostało ponad pół tysiąca mieszkańców
Podkarpacia. Jak sami mówią – prowadzenie swojego biznesu łatwe
nie jest, ale przynosi wymierne korzyści i dużo satysfakcji.
Bardzo nowatorskim, ciekawym pomysłem Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie na dotarcie do instytucji, które przygotowałyby
projekty adresowane do osób w starszym wieku – są stanowiska
Liderów ds. osób w wieku 50+ oraz Liderów ds. osób
niepełnosprawnych funkcjonujące od 2012 r. przy 4 Regionalnych
Ośrodkach EFS na Podkarpaciu.
W ubiegłym roku Liderzy wsparli ponad 420 instytucji, zaktywizowali
ponad 400 osób bezrobotnych (osoby niepełnosprawne lub/i
w wieku 50+), zorganizowali ponad 400 spotkań z osobami
znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W wyniku ich
działań złożono 21 projektów obejmujących swoim wsparciem osoby
niepełnosprawne i 50+.
Osoby w wieku powyżej 50 lat mają bardzo dużo atutów
zawodowych. Więcej niż im się wydaje. Nie umieją ich jednak
wyeksponować, dlatego często przegrywają z młodymi, przebojowymi i pewnymi siebie osobami.
Warto zatrudniać osoby starsze i doświadczone ponieważ:
• posiadają zdolności organizacyjne i umiejętności
kierowania zespołem, a doceniając jak trudno jest znaleźć
dobrą pracę - pozwalają sobą kierować, nie narzucają
własnej woli, są otwarci na argumenty innych, rzadziej
przejawiają skłonności do irytacji,
• cechują się odpowiedzialnością i przewidywalnością,
rzadziej popełniają błędy, poprzez swoje doświadczenie
zawodowe – osoby te uczyły się na swoich błędach więc
wiedzą jak ich nie popełniać,
• są w stanie opanować nową wiedzę i umiejętności,
korzystają bez problemów z nowinek technicznych, zatem
poradzą sobie z nowymi wyzwaniami zawodowymi,
• szanują i doceniają poziom i profesjonalizm młodszych od
siebie szefów i współpracowników, są godni zaufania,
potrafią budować pozytywną i pełną ciepła atmosferę
w pracy,
•
dbają o estetykę i jakość wykonywanej pracy, bo na pracy tej
bardzo im zależy i nie traktują ją jako etap przejściowy
w karierze zawodowej,
• posiadają większą odporność na stres i łatwość radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, mogą być mentorami dla
młodszych i niedoświadczonych pracowników,
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mają ustabilizowaną sytuację rodzinną i czas, który mogą
efektywnie wykorzystać w pracy,
• chętnie służą swoją fachowością i bogatym doświadczeniem
zawodow ym pomagając młodym pracownikom
w wykonywaniu powierzonych im zadań i obowiązków.
Pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku 50+ również mogą
liczyć na wiele przywilejów. W ramach rządowej strategii
przeciwdziałania wykluczeniu i aktywizacji zawodowej osób 50+,
w tym programu „Solidarność Pokoleń 50+” wprowadzono wiele
udogodnień dla pracodawców zatrudniających osoby doświadczone.
Osoby w wieku 50+ mogą przede wszystkim korzystać ze wsparcia
projektowego w ramach PO KL np. uzupełniać, podnosić lub zmieniać
kwalifikacje zawodowe, uczestniczyć w praktykach w zakładach pracy
i przedsiębiorstwach, zakładać własne firmy. Program stwarza
możliwości kompleksowej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia
natomiast podmioty uprawnione do aplikowania o środki unijne
mogą otrzymać dofinansowanie na projekty zakładające aktywizację
zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz pomoc w przygotowaniu
wniosku.

Kampania informacyjna na rzecz osób 50+
WUP w Rzeszowie chcąc wpłynąć na zmianę stanowiska
pracodawców w stosunku do zatrudniania osób 50+ zdecydował
o rozpoczęciu kampanii informacyjnej na rzecz tej grupy osób.
Ponadto akcja ma wpłynąć na projektodawców, aby pisali projekty
szkoleniowe, doradcze itp. właśnie dla tej grupy osób przez co osoby
50+ będą uaktualniały czy też zwiększały swoje kwalifikacje
zawodowe a przede wszystkim w ramach poradnictwa zawodowego
będą wiedziały jak poruszać się na rynku pracy i nabędą pewność, że
sobie na nim poradzą.
W ramach kampanii wyprodukowany został przez Telewizję Polską
Oddział w Rzeszowie felieton telewizyjny, którego transmisje
zrealizowane zostały na przełomie kwietnia i maja br.
W felietonie przedstawione zostały informacje nt. zatrudnienia osób
45+ na podkarpackim rynku pracy oraz rosnącego bezrobocia
w grupie osób 50+. Zaprezentowane zostały osoby 50+, które
zdecydowały się na założenie własnego biznesu ze środków PO KL,
dzięki czemu podniosła się ich wiara we własne możliwości, widać ich
satysfakcję z faktu, iż przestali być osobami bezrobotnymi a przede
wszystkim, że są w stanie utrzymać swoje rodziny. Wypowiedzieli się
również pracodawcy zatrudniający osoby w wieku 50+, którzy
pomimo panujących stereotypów zdecydowali się na zatrudnienie
osób z w/w grupy wiekowej i są z tego faktu zadowoleni. Twierdzą, że
właśnie Ci pracownicy posiadają duże doświadczenie, wiedzę
i „rzemiosło”, na których korzystają ich firmy oraz młodsi pracownicy.

Przedstawione zostały również projekty realizowane w ramach PO KL
„Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia
w wieku 50+ przez podkarpackie instytucje rynku pracy” oraz
„Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej
podkarpackich nauczycieli w wieku 50+”, których realizacja ma
przyczynić się do zmiany sytuacji osób 50+ na rynku pracy.
Zaprezentowane zostały także działania podejmowane na rzecz osób
50+ przez Liderów ds. osób 50+ działających przy Regionalnych
Ośrodkach EFS, z których wynika, że pomoc osobom z tej grupy
wiekowej jest niezbędna z uwagi m.in. na niski poziom wiedzy nt.
możliwości pozyskiwania wsparcia doskonalącego ich kompetencje
zawodowe.
Ponadto przedstawione zostały dotychczasowe efekty wsparcia osób
50+ osiągnięte w ramach realizacji PO KL na Podkarpaciu.
Na antenie Polskiego Radia Rzeszów wyemitowana została z kolei –
w maju br. – audycja radiowa poświęcona wsparciu PO KL na rzecz
osób 50+.
W audycji pracę osób 50+ ocenili ich pracodawcy, którzy nie żałują
decyzji o ich zatrudnieniu, uważają że są to pełnowartościowi
pracownicy, którzy w pełni identyfikują się z firmą. Wypowiedzieli się
również osoby bezrobotne w wieku 50+, którym pomimo
posiadanego zatrudnienia trudno jest znaleźć pracę. Przy rozmowach
kwalifikacyjnych często słyszą, że pracodawca poszukuje młodszego
pracownika.
Przedstawione osoby 50+, które zdecydowały się wziąć udział
w projektach PO KL nie żałują podjętej decyzji dzięki, której dzisiaj
prowadzą własne firmy, z których czerpią ogromną satysfakcję.
Zaprezentowane zostały również formy wsparcia jakie osoby 50+–
poszukujące zatrudnienia – mogą uzyskać w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej działającym w WUP w Rzeszowie.
Przedstawione zostały także efekty podejmowanych działań przez
Liderów ds. osób 50+ działających przy Regionalnych Ośrodkach EFS.

W ramach akcji planowane jest wydanie publikacji – ulotki
skierowanej do pracodawców i osób 50+.
Ulotka będzie zachęcać pracodawców do zatrudniania osób 50+ oraz
przedstawiać korzyści z tego wynikające. Ponadto w ulotce
zaprezentowane zostaną formy wsparcia, z których mogą skorzystać
osoby 50+.
Mamy nadzieję, że osoby 50+, do których dotrze chociażby jedno
z działań realizowanych w ramach akcji przekonają się, że dla nich
również jest miejsce na rynku pracy i pomimo braku wiary we własne
możliwości i sceptycyzm zdecydują się na pierwszy krok na drodze do
zatrudnienia, być może będzie to jeden z projektów realizowanych
w ramach PO KL.
Monika Samborska Szaruga
Wydział Koordynacji PO KL
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PO KL w liczbach
Na stronie internetowej Programu Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl) powstała nowa zakładka poświęcona Efektom realizacji PO KL.
Dane dotyczące postępu finansowego w realizacji Programu oraz wybranych efektów rzeczowych prezentowane są przy pomocy
wykresów oraz infografiki. Znaleźć tu można aktualne informacje dotyczące realizacji Programu na terenie Polski oraz
w poszczególnych województwach.

Integracja społeczna
21 526

527

Liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem

Liczba wspartych podmiotów ekonomii
społecznej

Wybrane efekty Europejskiego Funduszu
Społecznego w województwie podkarpackim
Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
3 645

Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem szkoleniowym

Zatrunienie i rynek pracy
41 586

61 955 Liczba osób objętych wsparciem z EFS

28 320

3 137

10 766

Liczba osób młodych objętych
wsparciem

17 551

Liczba pracujących objętych
wsparciem szkoleniowym

Liczba pracowników o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem

Liczba osób 50 + objętych wsparciem

Liczba osób, które otrzymały dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej

Edukacja i szkolnictwo wyższe
365

Liczba przedszkoli objętych
wsparciem

749 Liczba szkół, które wdrożyły programy
rozwojowe
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MAPA PROJEKTÓW EFS
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło na swojej stronie internetowej poświęconej Europejskiemu Funduszowi
Społecznemu nowe narzędzie mające ułatwić osobom chcącym uzyskać dofinansowanie w ramach realizowanych na terenie kraju
projektów poruszanie się po programie.
Mapa Projektów EFS, bo o niej mowa dostępna jest pod adresem www.projekty.efs.gov.pl ale trafić do niej można także ze strony
głównej efs: www.efs.gov.pl.

Poruszanie się po mapie jest dziecinnie proste. Pierwszym
krokiem jest wybranie województwa, właściwego ze względu na
adres zamieszkania. Krok drugi to określenie kryteriów
poszukiwania, do których należą status osoby poszukującej
wsparcia oraz oczekiwana forma pomocy. W tym celu wystarczy
kliknąć na okienko wyboru przy pytaniu Kim jestem? oraz
zaznaczyć odpowiednią pozycję w menu rozwijalnym.
Analogiczne postępowanie jest w pozycji Czego szukam? Do
wyboru mamy wszystkie formy wsparcia dopuszczone do
realizacji w ramach PO KL. Teraz wystarczy już tylko wybrać
interesujący nas powiat i kliknąć w przycisk Szukaj i… gotowe –
można zgłaszać się do projektu

W tym miejscu warto także przypomnieć, że podobne narzędzie,
nazwane Bazą Projektów, funkcjonuje już od długiego czasu na
stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać bardziej
szczegółowe informację zapraszamy do odwiedzenia Punktu
Informacyjnego, zlokalizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Rzeszowie, przy ul. Lisa-Kuli 20, bądź do kontaktu
telefonicznego pod nr telefonu: 0 17 850 92 00 lub 017 850 92 35.
Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL
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Nowa interaktywna Mapa Dotacji UE
Od kwietnia tego roku funkcjonuje Mapa Dotacji Unii
Europejskiej. Jest to nowa odsłona serwisu poświęconego
inwestycjom finansowanym ze środków Unii Europejskiej
stworzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pod
internetowym adresem www.mapadotacji.pl znajdziemy
zaawansowaną wyszukiwarkę projektów finansowanych
z Funduszy Europejskich w ramach wszystkich programów
realizowanych na terenie Polski. W serwisie zgromadzonych
zostało ponad 170 tysięcy przedsięwzięć. Wyszukiwarka
umożliwia uzyskanie wiedzy na temat ilości projektów
realizowanych w danym regionie, ich wartości oraz zasięgu
realizacji. Szerokie kryteria poszukiwań umożliwiają znalezienie
projektów wg tematyki, Programu, nazwy beneficjenta czy tytułu
projektu, ale także umożliwiają zawężenie poszukiwań do
wybranego obszaru geograficznego – województwa, powiatu.
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Mapa Dotacji UE to nie tylko wyszukiwarka, ale także narzędzie
umożliwiające generowanie porównań pomiędzy dwoma
wybranymi województwami bądź powiatami, a nawet miastami,
w zakresie realizacji i wykorzystania Funduszy Europejskich.
W wyniku wyboru dwóch porównywanych obszarów otrzymać
można szczegółowe dane dotyczące liczby realizowanych
projektów, ich wartości, wartości dotacji UE przypadającej na
1 mieszkańca wybranego obszaru oraz wielkości dofinansowania
z UE. Dane te podane są zarówno w odniesieniu do całkowitego
wsparcia w ramach UE, jak również w rozbiciu na poszczególne

obszary tematyczne, Programy oraz Fundusze Europejskie.
Dodatkową zaletą serwisu jest możliwość wydruku otrzymanego
porównania oraz eksport danych do Excela, co szczególnie
przydatne być może studentom, podczas pisania prac
dyplomowych z tematyki Funduszy Europejskich.
Mapa Dotacji UE jest narzędziem interaktywnym, co oznacza że
jest ona otwarta na ingerencje użytkowników, poprzez dodawanie
zdjęć czy prezentacji projektów.
Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL
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Druk: Zakład Wielobranżowy Drukarnia Multicolor, e-mail: multicolorjar@interia.pl, tel: 16 623 03 97, kom. 516 055 622

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
działające na terenie województwa podkarpackiego

RO EFS Przemyśl
ul. Kopernika 20
37-700 Przemyśl
tel.: 16 678 90 13

RO EFS Krosno
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
tel.: 13 432 02 91

RO EFS Rzeszów
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel.: 17 860 25 95

RO EFS Tarnobrzeg
ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 55 28

Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

