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Plany Działania na lata 2014-2015 PO KL
17 mln zł na modernizację przedszkoli
Przedsięwzięcia promujące PO KL

Koniec roku to czas podsumowań, analiz, sprawozdań, różnego rodzaju raportów, zestawień, informacji,
jednym słowem – nasilenie prac związanych z oceną stopnia
realizacji założonych celów, a jednocześnie czas planowania
zamierzeń na rok przyszły. Zbliżające się zakończenie
realizacji komponentu regionalnego PO KL wymusza wiele
dodatkowych działań związanych z zamykaniem projektów,
analizą pozostałych jeszcze do wykorzystania środków
finansowych, oceną uzyskanych efektów i rezultatów
oddziaływania Programu szczególnie na sytuację społeczną

w regionie, mobilizowaniem projektodawców do sięgania
po pozostałe jeszcze do wykorzystania środki finansowe.
W tym celu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie inicjował
w bieżącym roku wiele przedsięwzięć informacyjno –
promocyjnych takich jak konferencje tematyczne, audycje
radiowe, felietony telewizyjne, imprezy i przedsięwzięcia
dla beneficjentów i projektodawców. O tym między innymi
w naszym biuletynie, w którym jak zwykle znajdziecie
Państwo informacje bieżące o realizacji ważnych dla
mieszkańców regionu projektach systemowych związanych
m.in. z przedszkolami, wynikami badania ewaluacyjnego
dot. szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie, Planami Działań proponowanymi na lata 20142015. Zachęcając Państwa do lektury kolejnego wydania
biuletynu poświęconego PO KL – pragnę w imieniu Dyrekcji
i pracowników WUP wyrazić serdeczne podziękowanie za
dotychczasową współpracę przy wdrażaniu PO KL, a także
z racji kończącego się roku złożyć życzenia wszystkiego
najlepszego w 2014 Roku, świątecznego wypoczynku
w rodzinnej atmosferze, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Impreza Andrzejkowa z Programem Operacyjnym Kapitał
Ludzki

Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie.
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PLANY DZIAŁANIA NA LATA 2014-15 PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Rok 2013 jest ostatnim rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ciągu 7 lat realizacji
Programu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca PO KL ogłosił prawie 150 konkursów, podpisano z Beneficjentami ponad 2200 umów o dofinansowanie na kwotę 175 659 446 zł, a prawie
245 tys. osób skorzystało z wsparcia Programu.
Realizacja PO KL wkracza obecnie w końcową
fazę kontraktacji środków, jednakże Program Kapitał
Ludzki funkcjonować będzie do końca 2015 roku, a co
za tym idzie konieczne jest zintensyfikowanie działań
mających na celu sprawne i efektywne wykorzystanie
całej dostępnej alokacji.
W latach 2014-15 roku Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie planuje ogłosić konkursy w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Poddziałania 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, Poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich oraz w sytuacji
pojawienia się dodatkowych środków wynikających ze
zwrotów oszczędności na projektach w ramach
Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Przedłużona została realizacja projektów
systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 - Wdrożenie instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-13 w woj.
podkarpackim oraz Działania 9.2 - Podkarpacie stawia
na zawodowców.
Na rok 2014, na realizację zadań w ramach
PO KL, województwo otrzyma ponad 327mln zł.
Plany działania na lata 2014-15 zostały
poddane dwukrotnym konsultacjom społecznym
(w terminach 13.08.-06.09.2013 r. i 24.10-12.11.2013
r.) oraz zatwierdzone w dniu 25 listopada br. na
posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego.
Obowiązująca i ostateczna wersja omawianego
dokumentu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej WUP www.pokl.wup-rzeszow.pl,
niezwłocznie po dokonaniu wymaganej akceptacji
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji
Zarządzającej PO KL.
Poniżej przedstawiamy zaplanowane konkursy
wraz z obowiązującymi typami projektów, kryteriami
dostępu oraz strategicznymi zaakceptowane przez
Podkomitet Monitorujący.
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Termin
Działanie/
ogłoszenia
Poddziałanie
konkursu

Typy projektów
przewidzianych
do realizacji (wybrane)

Kryteria dostępu
(wybrane)

Kryteria strategiczne
(wybrane)

Priorytet VI
Działanie 6.2 I kwartał
2014 r.

Bezzwrotne wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
- doradztwo oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych do wysokości 40 tys. zł
na osobę,
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6/12 msc. od
dnia zawarcia umowy.

Projekt skierowany wyłącznie do osób
bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP, należących do nst. kategorii:
- osoby poniżej 30 roku życia,
- osoby 50+,
- osoby niepełnosprawne.
Uczestnikiem projektu nie może
zostać osoba, która w okresie od
01.01.2008 r. otrzymała bezzwrotne
środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
Wydatki dot. dotacji inwestycyjnych
i wsparcia pomostowego finansowego stanowią min. 80% całkowitych wydatków projektu.
Co najmniej 80% uczestników
projektu będzie miało możliwość
otrzymania dotacji inwestycyjnych.

Premiowane będą projekty,
w których 50% uczestników
będą stanowiły osoby bezrobotne w wieku 50+.
Premiowane będą projekty,
w których grupę docelową
stanowią w 100% uczestnicy
zamieszkujący na obszarach
zmarginalizowanych gospodarczo tj. powiat bieszczadzki,
leski, lubaczowski, strzyżowski,
przemyski, brzozowski, niżański
i kolbuszowski.

Priorytet VII
Poddziałanie I kwartał
2014 r.
7.2.1

Projekty na rzecz integracji
społeczno-zawodowej obejmujące m.in.:
kursy i szkolenia umożliwiające
nabycie, podniesienie lub
zmianę kwalifikacji zawodowych; staże; subsydiowane
zatrudnienie; rozwój nowych
form i metod wsparcia na rzecz
integracji zawodowej i społecznej; pośrednictwo pracy;
poradnictwo zawodowe;
wyposażenie/ doposażenie
stanowiska pracy.

Projekt zakłada osiągniecie efektywności zatrudnieniowej dla jego
uczestników co najmniej na poziomie 20%.
Projekt zakłada zastosowanie co
najmniej 2 form wsparcia w ramach
jednego projektu, przewidzianych do
realizacji w ramach konkursu.

Grupę docelową stanowią
wyłącznie osoby w wieku 15-30
lat, lub wyłącznie osoby 50+.
Grupę docelową stanowią
wyłącznie osoby z obszarów
gmin o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej wyższym niż średnia
dla województwa.

Priorytet VIII
Poddziałanie I kwartał
2014 r.
8.1.2
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Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.
zakładu pracy, realizowane
w formie programów outplacement, obejmujące m.in.:
- szkolenia i poradnictwo
zawodowe,
- poradnictwo psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- staże, praktyki zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie,
- bezzwrotne wsparcie dla
osób zamierzających podjąć
działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do pracowników instytucji sektora oświaty
zwolnionych, przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.
zakładu pracy. Projekt zapewnia
kompleksowe wsparcie poprzez
umożliwienie uczestnikom projektu
dostępu do co najmniej 4 różnych
form wsparcia.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji
wynosi co najmniej 50%.

Nie dotyczy.
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Priorytet IX
Poddziałanie I kwartał
9.1.1
2014 r.

Programy zapewnienia dostępu
do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, obejmujące:
- tworzenie przedszkoli (w tym
również innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu woj. podkarpackiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi
edukacji przedszkolnej,
- wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu
zawiera analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji
projektu, wskazującą, iż powiększona
liczba miejsc dzieci odpowiada
faktycznemu zapotrzebowaniu.
Projektodawca zobowiąże się do
utrzymania stworzonych w ramach
projektu przedszkoli/powiększonej
liczby dzieci przez okres co najmniej
równy z okresem realizacji projektu.
Wartość wsparcia nie przekracza 300
tys. zł

Projekt przewiduje objęcie
wsparciem przedszkoli i/lub
innych form wychowania przedszkolnego, które nie otrzymały
wsparcia w Poddziałaniu 9.1.1
PO KL, w ramach projektów
konkursowych i/lub systemowych w latach 2008-2013.

Poddziałanie I kwartał
2014 r.
9.1.2

Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, obejmujące
m.in.:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
- dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

Wartość wsparcia w przeliczeniu na 1
szkołę/placówkę oświatową nie
przekracza 200 tys. zł.
Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie te szkoły i placówki oświatowe
prowadzące kształcenie ogólne, które
nie korzystały dotychczas ze wsparcia
w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
(kryterium nie dotyczy projektów
realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania klas I- III.).
Projekt przewiduje ujęcie w ramach
programu rozwojowego szkoły usługi
poradnictwa oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, skierowanego
do uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Projekt zakłada zaangażowanie
Szkolnego Ośrodka Kariery w realizację działań z zakresu doradztwa
i poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt zakłada realizację programów rozwojowych wyłącznie
w szkołach/placówkach oświatowych zlokalizowanych na
obszarach gmin wiejskich, części
wiejskiej gmin miejsko-wiejskich.
Projekt obejmuje wsparciem
wyłącznie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów zdolnych.
Projekt zakłada realizację programu rozwojowego szkoły/placówki oświatowej z wykorzystaniem ICT w procesie
kształcenia.

II kwartał
2014 r.

Projekt skierowany do obszarów wiejskich realizujących
typy operacji określone dla
Działania/ Poddziałania 9.1.1,
9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2.

Projekt zakłada realizację typu/typów operacji właściwych dla Poddziałania 9.1.1 i/lub Poddziałania
9.1.2 i/lub Poddziałania 9.6.2 PO KL.
Wartość projektu wynosi co najmniej
30 tys. zł.
Projekt realizowany jest na poziomie
maksymalnie 1 gminy.

Projekt realizowany na terenie
gmin, gdzie dotychczas nie była
finansowana inicjatywa oddolna w ramach Działania 9.5
PO KL.

Działanie
9.5

Luiza Trela
Wydział Koordynacji PO KL

5

REALIZACJA PO KL

KONIECZNOŚĆ PRZEDŁUŻENIA UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH
Dane osobowe uczestników projektów powinny być archiwizowane razem z pozostałą dokumentacją
dotyczącą projektu, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, przez okres określony w umowie o dofinansowanie projektu.
W sierpniu b.r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wydało dokument o nazwie „Zasady dotyczące zamknięcia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", zgodnie z zapisami
którego, wszyscy Beneficjenci zostali zobowiązani do
przechowywania danych osobowych do dnia 31 grudnia
2020 r. Oznacza to, że co najmniej jeden z pracowników
Beneficjenta, odpowiedzialny za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją papierową i elektroniczną, powinien
posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ważne do końca 2020 r.
Powyższy zapis powoduje konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie projektu przed jego
zamknięciem, w przypadku gdy Beneficjent posiada taki
dokument podpisany zgodnie ze wzorem, w którym
ważność upoważnień do przetwarzania danych osobowych
to 31 grudnia 2015 r. Co ważne, we wzorze aneksu, o którym
jest mowa, znajduje się zapis o terminie ważności
upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wydanych zgodnie z dotychczas obowiązującymi wzorami
umów, który to termin upływa wraz z dniem 31 grudnia
2013 r. W związku z tym, wszyscy Beneficjenci będący

Stroną takiego aneksu są zobowiązani odwołać dotychczas
obowiązujące upoważnienia wraz z końcem 2013 r.
i niezwłocznie nadać upoważnienia ważne do końca roku
2020.
Karolina Reńda-Grendys
Wydział Koordynacji PO KL

POWIATOWE URZĘDY PRACY JAKO WIODĄCY
BENEFICJENCI PO KL
Powiatowe Urzędy Pracy województwa podkarpackiego bardzo aktywnie uczestniczą we wdrażaniu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez realizację projektów ukierunkowanych na pomoc osobom bezrobotnym,
głównie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Od początku realizacji Programu, wsparciem
w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników
objętych zostało 70 175 osób, w tym 39 348 kobiet oraz
1 963 osób niepełnosprawnych (stan na dzień 30 września
2013 r. wg zatwierdzonych wniosków o płatność).
Największym przedsięwzięciem realizowanym
przez Powiatowe Urzędy Pracy są projekty systemowe
w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych, którego początki sięgają
roku 2008, kiedy to 21 powiatowych urzędów pracy
podpisało umowy ramowe, których okres realizacji
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pierwotnie określony został od 1 stycznia 2008 do
31 grudnia 2013 roku. Na dzień dzisiejszy jednak, z uwagi
na konieczność wykonania zaleceń Komisji Europejskiej
odnośnie celów Programu, w tym wspierania osób
młodych na rynku pracy oraz takiego zarządzania alokacją,
które zminimalizuje ryzyko niewykorzystania alokacji
w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca przedłużyła
okres realizacji projektów systemowych do końca roku
2014.
Realizacja projektów systemowych prowadzona
jest w oparciu o wnioski o dofinansowanie, składane do
Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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w Rzeszowie każdego roku budżetowego, uwzględniające
kryteria określone w Planie Działania na dany rok.
Uczestnikami projektów systemowych są osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,
w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – w myśl artykułu 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004 r., do których (zgodnie
z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007 – 2013) należą
również osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.
W ostatnich latach realizacji projektów systemowych,
z uwagi na ryzyko niewykonania celów Programu,
preferowano projekty obejmujące wsparciem osoby
młode – do 30 r.ż., osoby powyżej 50 r.ż. oraz osoby
niepełnosprawne.
W ciągu już prawie 6 lat realizacji projektów
systemowych wsparciem w postaci staży, przygotowania
zawodowego, szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia,
jednorazowych środków na pojęcie działalności gospodarczej oraz innymi usługami ułatwiającymi powrót na
rynek pracy, objętych zostało 66 069 osób bezrobotnych
(w tym 36 861 kobiet i 1 657 osób niepełnosprawnych).
Ze wsparcia skorzystało również 520 firm, które uzyskały
środki na dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego. Udział
osób bezrobotnych w podziale na poszczególne powiaty
realizujące projekty systemowe przedstawia się następująco (wykres nr 1):

Szczegółowy rozkład uczestników ze względu na
przynależność do poszczególnych grup osób znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy został
zaprezentowany na wykresie nr 2.
Bezpośrednim efektem realizacji projektów
systemowych jest rozpoczęcie działalności gospodarczej
przez 10 827 osób oraz podjęcie zatrudnienia po
zakończeniu udziału w projekcie przez 18 995 osób. Łącznie
spośród 59 555 osób, które zakończyły udział w projektach
blisko 51% podjęło zatrudnienie bądź zostało przedsiębiorcami. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
w poszczególnych powiatach obrazuje wykres nr 3.
Dotychczas na realizację projektów systemowych
zakontraktowana została kwota 542 567 375,12 zł, gdzie
522 782 053,63 zł stanowią środki Funduszu Pracy w dyspozycji samorządu województwa. Dotychczas wydatkowano i rozliczono 505 336 806,45 zł, z czego środki
Funduszu Pracy w dyspozycji samorządu województwa
wynoszą 486 295 375,02 zł.
Wzrastająca liczba osób bezrobotnych, jak również
ograniczona w stosunku do lat ubiegłych wielkość środków
Funduszu Pracy będących w dyspozycji PUP spowodowały,
że Powiatowe Urzędy Pracy podjęły bardzo aktywną próbę
pozyskania dodatkowych środków na wsparcie osób bezrobotnych, w tym także w ramach procedury konkursowej
organizowanej przez Instytucję Pośredniczącą –
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, między innymi
w Poddziałaniu 6.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Wykres nr 1
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oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
W ramach tego Poddziałania ze wszystkimi Powiatowymi
Urzędami Pracy województwa podkarpackiego podpisanych zostało łącznie 38 umów o dofinansowanie
projektów na łączną kwotę 52 262 054,32 zł, z czego 49 392
788,12 zł stanowią krajowe środki publiczne. Ze wsparcia
w postaci staży, subsydiowanego zatrudnienia, szkoleń
oraz wsparcia towarzyszącego skorzysta łącznie 5 244 osoby. Dotychczas wsparcie uzyskało już 4 106 osób (w tym
2 487 kobiet i 279 osób niepełnosprawnych), z czego udział
w projektach zakończyło 1 809 osób (w tym 1 154 kobiet
i 113 osób niepełnosprawnych) natomiast efektywność
zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 67 %. Sześć
Powiatowych Urzędów Pracy uzyskało również dofinansowanie w procedurze konkursowej w ramach Działania
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-

zatrudnienia, którego celem jest promocja oraz wspieranie
inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych
miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących
rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na
łączną kwotę 9 805 167,10 zł. Wsparcie w postaci
bezzwrotnych dotacji na prowadzenie działalności
gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia będzie mogło
otrzymać 495 osób zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy woj. podkarpackiego.
W kontekście powyższych informacji należy
stwierdzić, iż Powiatowe Urzędy Pracy wykazują dużą
aktywność w absorpcji środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i co najważniejsze wykorzystują je w sposób
efektywny.

Wykres nr 2

Wykres nr 3
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Małgorzata Drzewicka
Antonina Białorucka
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej
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17 MLN ZŁ NA MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI W SZKOŁACH
13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o systemie oświaty (z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. 2013,
poz. 827) w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją
resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom
czteroletnim, (a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim) wychowania
przedszkolnego.
Zakres planowanych zmian legislacyjnych
uwzględnia propozycję przekształcenia z dniem 1 września
2016 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, z możliwością jednoczesnego
utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Zatem
wszystkie maluchy będą mieć możliwość uczęszczania do
placówek wychowania przedszkolnego, co skutecznie
zniweluje zróżnicowanie w dostępie do tego typu placówek.
Ministerstwo Edukacji Narodowej z Programu Kapitał Ludzki
przeznaczyło ponad 200 mln zł na modernizację ponad
2 293 oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy
szkołach podstawowych, z czego Samorząd Województwa
Podkarpackiego otrzymał ponad 17 mln zł na modernizację
197 oddziałów przedszkolnych przy 152 szkołach
podstawowych w 35 gminach. Nad działaniami dotyczącymi
wsparcia oddziałów przedszkolnych pieczę sprawować
będzie oprócz organów prowadzących szkoły podstawowe
także Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansować
będzie projekty tzw. systemowe złożone w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację
i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z pojawiającego się często problemu niedostosowania warunków
lokalowych i organizacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci
młodszych. Zwyczajowo z usług świadczonych przez
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych korzystały
wyłącznie dzieci 5 i 6 letnie, co wynikało m. in. z ww.
ograniczeń. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze
3 i 4 letnie. To z kolei spowodowało, że placówki te nie mogły
zapewnić świadczenia właściwej oferty edukacyjnej
maluchom młodszym od 5-6 latków. Zatem modernizacja
oddziałów przedszkolnych przyczyni się do likwidacji barier
w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym
umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.
Wsparcie w ramach projektów systemowych
zostanie w pierwszej kolejności skierowane do:

· Oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych
szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejskowiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych
i niepublicznych).
· Oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych
szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o najniższym
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali
regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami
przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne
formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału
przedszkolnego).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało
„Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" (dostępne m.in. na
stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl), w których przedstawiono listę gmin w poszczególnych województwach,
mogących ubiegać się o środki na modernizację oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach
dostępnych środków każdy oddział może otrzymać
maksymalnie 87 270,05 zł w oparciu o zdiagnozowane
potrzeby oddziałów przedszkolnych. Wszystkie zaplanowane zakupy zostaną w całości sfinansowane ze środków
EFS i krajowych w ramach PO KL. Ważne jest przy tym to, że
do realizacji w/w projektów systemowych nie jest
wymagane wniesienie wkładu własnego.
Środki finansowe na realizację projektów systemowych mogą być przeznaczone na:
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·
·
·
·
·

organizację placu zabaw,
dostosowanie toalet do potrzeb dzieci,
meble i wyposażenie - zakup i montaż,
wyposażenie lub doposażenie kuchni,
komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
· zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach,
· zakup wyposażenia wypoczynkowego,
· zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni,
· zabawki i pomoce dydaktyczne,
· zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia
oparzenia oraz urazów głowy,
· zakup sprzętu ICT.
Dla projektodawców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia zorganizowano spotkanie informacyjne,
które odbyło się 8 sierpnia br. w Rzeszowie. Uczestnicy
spotkania mogli uzyskać szczegółowe informacje dot.
możliwych do dofinansowania form wsparcia, wymagań
finansowych i czasowych, sposobu przygotowania wniosku
o dofinansowanie, procedury oceny wniosków oraz zasad
realizacji projektów itp. Projekty mogą przygotowywać

Rys. Gminy, które otrzymają
dofinansowanie na modernizację
przedszkoli w szkołach

10

i składać tylko organy prowadzące szkoły podstawowe,
które znajdują się w wykazie opracowanym przez
Ministerstwo (załącznik nr 2 i 3 Zasad przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach
Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym). Organ prowadzący jest zobowiązany do
zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do
utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres
co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.
Systemowy charakter naboru oznacza również, że każdy
oddział przedszkolny w szkole ma zagwarantowaną dla
siebie pulę środków. Warunkiem jej otrzymania jest jedynie
złożenie przez organ prowadzący odpowiednio przygotowanego wniosku. Każdy złożony wniosek, posiadający
uchybienia formalne lub merytoryczne będzie skorygowany
bądź uzupełniony. Warto zatem skorzystać z szansy jaką
stwarza PO KL i przeznaczyć środki finansowe na przedszkola
oraz zespoły szkolno-przedszkolne gwarantujące lepszy
dostęp maluchom do edukacji przedszkolnej, a tym samym
ich lepszy rozwój psychofizyczny.
29 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów
przedszkolnych w szkołach. Wnioski można
było składać do 20
września br. Łącznie
wszystkich wniosków
wpłynęło 47 na kwotę
ponad 15 mln zł, dla
180 oddziałów przedszkolnych znajdujących
się w 137 szkołach
podstawowych.
Wnioski o dofinansowanie złożyły wszystkie gminy, które były
uprawnione do składania wniosków. Okres
realizacji projektów
w większości rozpoczyna się w styczniu 2014
roku i w tym okresie
planowane są zakupy
w ramach projektów.

Renata Gotfryd
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH REGIONU W KONTEKŚCIE
REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM – PODSUMOWANIE
REALIZACJI BADANIA EWALUACYJNEGO
W listopadzie b.r. została zakończona realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu
w kontekście realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim”. Raport końcowy
z badania dostarczył ciekawych informacji na temat dotychczasowych rezultatów wsparcia oferowanego przez Program
Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 na poziome regionalnym. Uzyskane przez Ewaluatora dane
zaprezentowane zostały w podziale na Priorytety VI-IX PO KL i cztery podregiony województwa podkarpackiego
(krośnieński, przemyski, rzeszowski i tarnobrzeski). Informacje te mogą okazać się przydatne zarówno dla WUP Rzeszów
jak również dla władz regionu, instytucji i organizacji pozarządowych, a także innych gremiów społecznych
i zawodowych, mających wpływ na konstruowanie założeń dotyczących niezbędnego wsparcia na rzecz grup społecznych
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, zagrożonych m.in. bezrobociem, ubóstwem.
Wykonawcą badania, wyłonionym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego była firma ASM
Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zlecając badanie
WUP kierował się chęcią uzyskania pogłębionej wiedzy na
temat stosowanych w okresie programowania 2007–2013
rozwiązań. Istotne było też wskazanie działań charakteryzujących się wysoką skutecznością i efektywnością
mierzoną m.in. liczbą osób, które poprzez uzyskane
w ramach PO KL różnorodne formy wsparcia zmieniły swoją
sytuację na rynku pracy, aktywnie włączyły się do życia
społecznego i zawodowego. Programowanie wsparcia na
lata 2014–2020, a także adaptacja obecnego systemu
implementacyjnego do nowych wymogów, stanowi
bowiem wyzwanie zarówno dla administracji centralnej jak
i regionalnej, a proces przygotowania założeń interwencji
współfinansowanej z EFS wymaga zdiagnozowania
problemów społeczno-gospodarczych regionu, które przy
jego wsparciu powinny zostać rozwiązane.
Głównym celem badania było więc określenie
pożądanych w województwie podkarpackim kierunków
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego
w perspektywie finansowej 2014–2020, w kontekście oceny
wpływu wsparcia EFS w ramach realizacji komponentu
regionalnego PO KL.
Aby uzyskać wiedzę w interesującym obszarze,
przeprowadzono badania, które łączyły zarówno analizę
danych zastanych jak i badania terenowe. Analizowane były
dane statystyczne zbierane przez GUS, dokumenty
programowe, rozporządzenia dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014–2020, strategie, sprawozdania,
raporty z innych badań ewaluacyjnych, jak również różnego
rodzaju dokumenty zastane, na podstawie których można
odnieść się do kwestii systemu wdrażania PO KL oraz ocenić
wpływ EFS na zmiany zachodzące w tym okresie w województwie podkarpackim.
Na etapie realizacji badań terenowych przeprowadzono około 1200 telefonicznych wywiadów kwestio-

nariuszowych wspomaganych komputerowo, z przedsiębiorstwami z terenu województwa podkarpackiego, które
nie realizowały projektów z PO KL lub zakończyły ich
realizację przed 31 grudnia 2012 roku. Dobór próby do
badania miał charakter losowo-warstwowy. W oparciu
o dane publikowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
zostały wyróżnione grupy przedsiębiorców w podziale na
wybrane sekcje PKD (warstwy) oraz w podziale na cztery
regiony województwa podkarpackiego (warstwy).
Inną techniką ilościową zastosowaną przez
Wykonawcę były wywiady CAWI, które przeprowadzone
zostały za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Respondentami w badaniu CAWI
byli beneficjenci (realizatorzy projektów) w ramach
komponentu regionalnego PO KL w województwie
podkarpackim w liczbie 500 osób.
W celu pogłębienia wiedzy przeprowadzono także
40 pogłębionych wywiadów indywidualnych m.in.
z projektodawcami, którzy realizują/realizowali projekty
w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim w czterech jego podregionach,
z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji.
Celem było uzyskanie możliwie wyczerpujących informacji
na temat aktualnego stanu potencjału i potrzeb
rozwojowych województwa podkarpackiego w zakresie
kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem następujących
obszarów: zatrudnienie i adaptacyjność zawodowa
zorientowana na zmiany zachodzące na rynku pracy,
wykluczenie społeczne, edukacja i uczenie się przez całe
życie, rozwój przedsiębiorczości.
Całość zebranego materiału uzupełniły informacje
pochodzące z zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI),
panelu ekspertów i studiów przypadku. Podsumowując cały
proces badawczy Ewaluator dokonał analizy SWOT w odniesieniu do każdego z trzech celów szczegółowych badania.
Dodatkowo, analizę dotyczącą diagnozy aktualnego stanu,
potencjału i potrzeb rozwojowych województwa pod-
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karpackiego w zakresie kapitału ludzkiego przeprowadzono
oddzielnie dla każdego z czterech wyróżnionych obszarów
problemowych.
Korzystając z okazji pragniemy szczególnie
podziękować wszystkim respondentom, którzy wzięli
udział w badaniu – bez Państwa pomocy nie udałoby się
przeprowadzić badania w zaplanowanym kształcie.
Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy,
przedstawione przez Ewaluatora w dokumencie raportu
końcowego, to realizacja celów szczegółowych badania.
Badacz dokonał diagnozy aktualnego stanu, potencjału
i potrzeb rozwojowych województwa podkarpackiego
w zakresie kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem następujących obszarów:
Zatrudnienie i adaptacyjność zawodowa zorientowana
na zmiany zachodzące na rynku pracy
Wykluczenie społeczne
Edukacja i uczenie się przez całe życie
Rozwój przedsiębiorczości
Ocenie badacza, została poddana również dotychczasowa aktywność projektodawców/beneficjentów przy
ubieganiu się o środki finansowe z PO KL w poszczególnych
w/w obszarach w okresie 2007–2013 z uwzględnieniem
podregionów województwa. Dokonano również pomiaru
deklarowanej gotowości potencjalnych projektodawców/beneficjentów w zakresie ubiegania się o środki
z EFS w nowym okresie programowania 2014–2020.
Ewaluator rekomenduje szereg rozwiązań odnoszących się do ogólnego rozwoju województwa podkarpackiego oraz do obszarów szczegółowych, które jego
zdaniem powinny być uwzględnione w procesie programowania wykorzystania środków z funduszy unijnych
w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych
wskazuje, które grupy docelowe powinny być objęte
wsparciem oraz jakiego rodzaju wsparcia wymagają.
Województwo podkarpackie jest jednym z regionów o najniższym wskaźniku PKB oraz najniższym pod
względem wskaźnika przedsiębiorczości. Niska wydajność
gospodarki, wysoki udział osób zatrudnionych w rolnictwie
oraz mały udział zatrudnionych w usługach, a także
wzrastająca stopa bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi
młodych, wpływają na wzrost wskaźnika zagrożenia
ubóstwem relatywnym oraz odpływ wykształconych ludzi
z regionu. Mimo to region specjalizuje się gospodarczo
w zakresie sektora IT, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
innowacyjności w przemyśle elektromaszynowym oraz
lotniczym. Pomimo niekorzystnej sytuacji odnotowywanej
w niektórych aspektach, region pod pewnymi względami
charakteryzuje się wysokim poziomem niektórych wskaźników jakości życia, dodatnim przyrostem naturalnym,
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czystym i atrakcyjnym środowiskiem naturalnym oraz
ciekawymi terenami turystycznymi, które są jednak słabo
promowane.
Rzeszowskie uczelnie cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem, chociaż wzrasta liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Borykający się z problemami strukturalnymi region stara się dynamicznie
nadrabiać zapóźnienia względem innych województw,
inwestując zarówno w infrastrukturę transportowotechniczną, jak i kapitał ludzki. Mimo niskich wskaźników
przedsiębiorczości, gospodarka rozwija i specjalizuje działające w regionie gałęzie przemysłu, na które dodatkowo
nakierowane są działania w kierunku podniesienia
innowacyjności. Stąd potrzeba kompleksowych działań,
które oparte powinny być na współpracy sfery biznesu ze
środowiskiem akademickim i naukowym.
Rozwój województwa przebiega znacznie mniej
równomiernie niż na innych obszarach kraju, a zróżnicowanie pomiędzy czterema podregionami województwa
podkarpackiego jest bardzo duże. Najlepiej rozwijają się
podregiony tarnobrzeski i rzeszowski – atrakcyjne dla
działalności przemysłowej i technologicznej. Podregiony
przemyski i krośnieński rozwijają się wolniej, ponieważ mają
charakter bardziej rolniczy. Eksperci są zdania, że rozwój
sektora turystyki wpłynąłby na zmniejszenie bezrobocia
w tych dwóch podregionach. Jednak rozwój sektora usług
jest spowolniony przez słabą infrastrukturą komunikacyjną.
Najlepsze perspektywy ma miasto Rzeszów, które jest
„młodym” miastem – największa liczba studentów na
1 mieszkańca.
Dysproporcje przejawiają się w zarobkach,
atrakcyjności miejsc pracy, dostępie do usług medycznych,
dóbr kultury czy rozrywki. W najgorszej sytuacji jest
podregion przemyski i miasto Przemyśl. Projekty w ramach
PO KL w tym regionie realizowane są najczęściej przez
podmioty i instytucje z zewnątrz. Dysproporcje te wpływają
na niskie poczucie wartości mieszkańców podregionu
przemyskiego i pogłębiają stereotypy. Ponadto zauważalny
jest napływ osób do regionów lepiej się rozwijających.
Także prognozowane zmiany od 2010 do 2020 roku
co do wielkości podaży siły roboczej charakteryzują się
największym zróżnicowaniem regionalnym. O ile dla
podregioniu krośnieńskiego prognozowany jest niewielki
wzrost podaży pracy, w podregionach rzeszowskim
i tarnobrzeskim prognozowany spadek wielkości podaży
pracy ma sięgnąć ponad 10%.
Pełne wyniki badania dostępne są w dokumencie
raportu końcowego z badania, zamieszczonym na stronie
internetowej WUP Rzeszów, w zakładce Ewaluacja, do
lektury którego serdecznie Państwa zachęcamy.
Aneta Wlezień
Wydział Koordynacji PO KL
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IMPREZA ANDRZEJKOWA Z PROGRAMEM OPERACYJNYM
KAPITAŁ LUDZKI
24 listopada 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zorganizował w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Imprezę Andrzejkową z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Pan Tomasz
Czop zapraszając do korzystania z usług informacyjnych
świadczonych na stoiskach wystawienniczych, konkursów
i innych zaplanowanych na tej imprezie atrakcji.
Celem imprezy było upowszechnianie efektów
realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wdrażanego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz zachęcenie
mieszkańców województwa podkarpackiego, aby zechcieli
brać udział w różnego rodzaju projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, które będą jeszcze realizowane w najbliższej
przyszłości.

Na imprezę zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy
Podkarpacia poprzez ogłoszenia radiowe, prasowe,
internetowe. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a na wszystkich, którzy przybyli na imprezę
czekały liczne atrakcje i konkursy.
W budynku WDK w Galerii została zorganizowana
strefa wystawiennicza imprezy, na której projektodawcy
prezentowali swoje projekty oraz zachęcali uczestników
imprezy do korzystania z form wsparcia przewidzianych
w realizowanych przez nich projektach unijnych. Nie
zabrakło też stoisk z wyrobami regionalnymi tj. prezentującymi jadło regionalne. Dużą liczbą odwiedzających cieszył
się Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w którym pracownicy udzielali wyjaśnień i informacji na temat realizowanego na Podkarpaciu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W foyer rozmieszczona została strefa zabaw,
w której animatorki malowały na twarzach dzieci postacie
z ulubionych bajek, skręcały balony w kształty zwierzątek,
kwiatków itp. Ponadto dzieci brały udział w organizowanych grach i konkursach.
W trakcie trwania imprezy odbyły się liczne wystąpienia artystyczne wykonawców i zespołów z Podkarpacia
tj.
• występ zespołu The Friends – uczestnika programów:
Mam Talent i Must Be The Music,
• występ Arkadiusza Kłusowskiego – uczestnika
programu The Voice of Poland,
• występ Justyny Filipowicz – uczestniczki programu
Szansa na sukces,
• występ akordeonisty Pawła Janasa – uczestnika
programu Must Be The Music,
• pokazy akrobatyczne,
• spotkanie z Rafałem Wilkiem dwukrotnym mistrzem
paraolimpijskim z Londynu w handbike’u oraz
dwukrotnym mistrzem świata z Kanady 2013,
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• występ tancerza Marcina Dudycza – uczestnika
programu Mam Talent,
• pokaz karate,
• występ Dagmary Czechury – uczestniczki programu
X Factor,

• występ Marioli Leń – uczestniczki programu Mam
Talent,
• pokaz tańca towarzyskiego,
• występ grupy CHE-Donne – uczestniczek programu
X Factor.
Uczestnicy imprezy mieli także możliwość wzięcia
udziału w rozgrywkach szachowych z zawodnikami
Rzeszowskiego Klubu Szachowego oraz obejrzenia bezzałogowego samolotu udźwigowego i łazika marsjańskiego
przygotowanych przez Filipa Nycza i Adriana Wojciechowskiego z Politechniki Rzeszowskiej.
Przez cały czas trwania imprezy organizowane były
liczne konkursy, w tym związane z tematyką EFS i PO KL,
w których mogły brać udział zarówno dzieci, młodzież jak
i dorośli.
Renata Chmaj
Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL

KONFERENCJA „ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
W WOJ. PODKARPACKIM SZANSĄ NA OGRANICZENIE
WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO”
Jednym z istotnych przyczyn wykluczenia społecznego jest ubóstwo i bezrobocie skutkujące niejednokrotnie
bezdomnością, popadnięciem w alkoholizm, narkomanię, bierność zawodową i społeczną. Problemy tego rodzaju
występują niestety także na Podkarpaciu – stąd niezbędne są działania ukierunkowane na wsparcie tych grup
społecznych, które bez pomocy organizacji pozarządowych, fundacji i różnych instytucji nie poradzą sobie z wychodzeniem z tzw. strefy „patologii” społecznej.
Istotnym czynnikiem wzmacniającym budowę
otoczenia sprzyjającego włączeniu się w/w grup społecznych do życia społecznego – jest podejmowanie (w ramach możliwości jakie stwarza Program Operacyjny Kapitał
Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020) kompleksowych działań
i inicjatyw na poziomie regionalnym i lokalnym – ograniczających skalę problemu m.in. bezdomności.
Mając na względzie wypracowane w tym zakresie
modele sprawdzonych rozwiązań i wypracowane w kraju ale
i poza jego granicami praktyki – skutecznie wspomagające
włączenie się osób wykluczonych do życia społecznozawodowego – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
zainicjował organizację konferencji „Rozwój gospodarki
społecznej w woj. podkarpackim szansą na ograniczenie
wykluczenia społecznego”.
Celem jej było zaprezentowanie sposobów, form
i efektów realizowanego wsparcia skierowanego m.in. do
osób bezdomnych przez doświadczone w tym zakresie
fundacje takie jak: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” czy
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”,
a także zwrócenie uwagi na ten istotny aspekt społeczny
samorządom terytorialnym, instytucjom pomocy spo-
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łecznej i rynku pracy, organizacjom pozarządowym oraz
władzom regionalnym i lokalnym w naszym regionie.
Zjawisko bezdomności dotyka również emigrantów.
Ludzi, którzy wyjechali po lepszą przyszłość dla siebie i dla
swoich rodzin. Niestety, z różnych powodów, sen o dobrej
pracy został brutalnie przerwany. Właśnie o takich
przypadkach oraz o sposobach pomocy tym osobom
opowiedziała Pani Ewa Sadowska, która posiada ogromne
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doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi za
granicami naszego kraju. Powyższy problem w odniesieniu
do województwa podkarpackiego zreferował dr Eugeniusz
Moczuk wskazując, iż zjawisko to występuje również obok
nas. W jaki sposób walczyć i skutecznie zapobiegać
bezdomności przedstawiła Pani Barbara Sadowska
wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej
Barka, która od 1989 roku pomaga osobom wykluczonym
społecznie. Przykłady dobrych praktyk stosowanych w naszym województwie w Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie” zaprezentował ks. Prof. Franciszek
Rząsa. Wielkie wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiło
wystąpienie jednego z Liderów Barki – Leszka. Jak sam
mówił o sobie „siedziałem w pierdlu i byłem na samym
dnie”. Po wyjściu z więzienia był przez długi czas osobą
bezdomną. Pomoc znalazł właśnie w Fundacji Pomocy
Wzajemnej Barka. Zmienił swoje podejście do życia,
odnalazł swoje własne cele. Dziś jest szczęśliwym mężem
i ojcem dwójki dzieci i dowodem na to, iż w każdym
momencie życia można je zmienić. Jednak bez pomocy
z zewnątrz było by to niemożliwe. Stąd tak ważnym jest
opracowanie dobrych i skutecznych mechanizmów
stosowanych w przyszłym okresie programowania, aby
grupy najbardziej wykluczone społecznie i zawodowo nie
zostały w nim pominięte. Te pomysły przedstawiali
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
którzy od dłuższego czasu pracują nad kształtem
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w przedmiotowym zakresie.

Była to już druga konferencja organizowana przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, dotycząca gospodarki solidarnej. Bez pomocy wielu ludzi i instytucji na
pewno nie udałoby się zorganizować tak udanego
przedsięwzięcia. Uniwersytet Rzeszowski czy Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” również
mocno zaangażowały się w propagowanie roli ekonomii
społecznej w województwie podkarpackim. Przedstawione
na konferencji skuteczne metody walki z wykluczeniem
społecznym, w tym z bezdomnością, na pewno znajdą swoje
odzwierciedlenie w proponowanych działaniach związanych z nową perspektywą finansową.
Bartosz Kostecki
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 wkroczył w ostatnią fazę wdrażania. Na Podkarpaciu skorzystało
z niego ponad 245 tys. osób, z których ponad 14 455 uzyskało wsparcie finansowe w formie dotacji na
uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań informacyjnopromocyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla
komponentu regionalnego PO KL – odnosi się wrażenie niedoceniania zwłaszcza przez regionalne media
znaczenia i oddziaływania realizacji projektów na zmianę czy poprawę sytuacji zawodowej wielu mieszkańców
naszego regionu. Podjęliśmy zatem próbę zainteresowania dziennikarzy efektami uzyskanymi poprzez zaledwie
kilku uczestników projektów (w ramach Działania 6.2), którzy uruchomili własny biznes. Dziennikarze zostali
zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej mającej na celu ukazanie rzeczywistych efektów otrzymanego
wsparcia.
Spotkania, w których z powodu pełnienia funkcji gospodarza miałem przyjemność również uczestniczyć,
przebiegały w miłej atmosferze i były wydarzeniem budującym. Pozwalały bowiem poznać ludzi, którzy dzięki
środkom unijnym, mogli realizować swoje pasje, zarabiać pieniądze i znaleźli jak sami mówili „swoje miejsce
w życiu”.
Wizyta była bardzo ciekawa, stwarzała możliwość szczerej rozmowy także o problemach młodych „poklowskich”
przedsiębiorców, ich dalszych planach zawodowych.
Poniżej relacja z przebiegu wizyty i rozmów z uczestnikami, także o początkach i pomysłach na własny biznes.
Przemysław Denda
Wydział Koordynacji PO KL
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TO DZIAŁA!
10 października 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprosił dziennikarzy podkarpackich mediów w podróż.
Trasa obejmowała sześć miejscowości w powiatach mieleckim i kolbuszowskim. Cel: wizyta w firmach i spółdzielniach
socjalnych, których założyciele i właściciele skorzystali z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Co ważne,
dziennikarze odwiedzili kilku beneficjentów, którzy nie tylko dostali unijną dotację, ale i utrzymali się na rynku. Materiały
dziennikarzy już obiegły media. Teraz pora na nasz własny raport z tej wizyty. Wynika z niego, że mając dobry pomysł,
warto starać się o unijne wsparcie.

Dziennikarze z Rzeszowa, Mielca i Kolbuszowej
podczas wizyty w jednej z mieleckich firm.
Nawet nie myślę o etacie.
Jestem na swoim od czterech lat i nie ukrywam, było ciężko,
ale udało się - wspomina Paweł Tomczak - właściciel firmy PC
Electronics z Mielca. Z dotacji wyposażył prawie w całości
część serwisową firmy. – Zajmujemy się między innymi
elektroniczną naprawą sprzętu komputerowego, więc
niezbędna była maszyna do lutowania dużych układów
scalonych. Firma będzie się rozwijać, przeszkolę i zatrudnię
nowych ludzi. Już podczas realizacji projektu z firmą związał
się stażysta - teraz pracownik. PC Electronics na stałe
współpracuje z firmami z Łodzi, Szczecina i Koszalina.
Profesjonalnie serwisuje praktycznie każdy sprzęt
komputerowy i elektroniczny.

Pięć dziewczyn na „Wyspie przygód” - czyli całoroczny plac
zabaw dla dzieci
- Nasz wniosek został chyba najwyżej oceniony. Za blisko
100 tysięcy złotych kupiłyśmy plac zabaw, zamontowany
w budynku. To zjeżdżalnie, tor przeszkód, basen z piłeczkami
i zabawki. Sprzęty dla dzieci posiadają ważny atest – opisuje
„Wyspę Przygód” współzałożycielka spółdzielni socjalnej –
Katarzyna Mierzyńska. – Żeby zaoszczędzić, same
malowałyśmy pomieszczenia - dodaje pani Katarzyna. Jej
koleżanka Justyna Smoleń kreśli dalsze plany. – Mamy
mnóstwo pomysłów na przyszłość, na przykład nowe
imprezy poza naszą „wyspą”. Przed dwoma laty, po urlopie
macierzyńskim, nie mogłam znaleźć pracy w Mielcu.
Znalazłam cztery bezrobotne dziewczyny, które też chciały
pracować z dziećmi. Mają doświadczenie pedagogicznemówi współzałożycielka Justyna Smoleń. Teraz wszystkie
mamy pracę, taką jaką lubimy, choć nie wiedziałyśmy, czy
„wyspa” wypali.

Załoga „Wyspy Przygód” w komplecie: (od lewej)
Izabela Trzpis, Alina Klaus, Joanna Wiącek,
Justyna Smoleń, Katarzyna Mierzyńska.

Z wizytą w firmie PC Electronics w Mielcu.
W ogniu pytań właściciel- Paweł Tomczak.
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Mielecka
spółdzielnia
socjalna
„Wyspa Przygód”przygoda
dla dzieci.
Przez cały rok.
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Strzał w „ósemkę”, czyli Agro-Dom
Swój pomysł na działalność agroturystyczną pani Genowefa
Grzelak ocenia jak ekonomistka, którą zresztą jest z zawodu.
– Nie na dziesiątkę, ale na mocną ósemkę. W pobliżu są
piękne lasy i stawy rybne. W pokojach jest bezprzewodowy
internet, klienci mogą sami przygotowywać sobie posiłki
w nowoczesnych aneksach kuchennych lub skorzystać
z naszego cateringu - wylicza zalety swojej firmy pani
Genowefa. Standardowo wyposażone pokoje noclegowe
adresowane są do klientów, których nie stać na hotel.
Niemal połowa klientów trafiła tu z polecenia. – Za 40 tysięcy złotych ociepliłam budynek, wykonałam elewację
i częściowo wyposażyłam kuchnie i pokoje. Miła obsługa,
czystość i niskie ceny to nasze zalety – uzupełnia Genowefa
Grzelak. Po dotację na rozpoczęcie własnej działalności
sięgnęła w 2009 roku, bo nie miała dość własnych środków.
Teraz snuje plany rozwinięcia przedsięwzięcia.

Jarosław Durak – szef „Opakowania Mielec”. Na utworzenie
działalności przedsiębiorstwo pozyskało 40 tysięcy złotych.
Kupiono gilotynę do papieru, maszynę do pakowania i sitodruku oraz komputer. Działająca od 2009 roku firma
posiada już dziesięć maszyn do produkcji opakowań
z wielowarstwowej tektury, co pozwala na tworzenie dość
skomplikowanych form i kształtów. W planach są inwestycje
w nowe maszyny, na kredyt lub z kolejnej unijnej dotacji. –
Konkurencja na rynku jest spora, ale naszym atutem jest
sumienność – dodaje Jarosław Durak – jesteśmy też „eco”,
nasze opakowania z sukcesem wypierają te foliowe.

Opakowania Mielec - formy i gotowe opakowania
kartonowe.

Agro-Dom w Mielcu. Właścicielka Genowefa Grzelak
opowiada o swoim biznesie agroturystycznym.
Kartonowy biznes, czyli mieleckie opakowania
- Każdy coś pakuje. Internetowy handlarz, cukiernik,
właściciel pizzerii i nasi sąsiedzi z zakładów lotniczych.
Wszystko zaczęło się od rozmów ze znajomymi, którzy
narzekali na jakość opakowań – wspomina początki firmy

Jakość i terminowość z Białego Boru
Części i detale, podzespoły i przyrządy dla przemysłu
motoryzacyjnego powstają w firmie Dawida Zielińskiego
w Białym Borze w gminie Tuszyma. – Odbiorcami są
producenci maszyn z Wielkopolski. To pięciu stałych
klientów, których znalazłem sam. Produkcja jest dość
opłacalna. Muszę być lepszy niż pięć konkurencyjnych firm
z najbliższej okolicy – wylicza Dawid Zieliński. Przedsięwzięcie ma dopiero dwa lata. Na start własnej
działalności właściciel pozyskał 40 tysięcy złotych i kupił
tokarkę, frezarkę i szlifierkę. W planach – rozbudowa hali
maszyn i kolejne zakupy – pięcioosiowego centrum
obróbczego i tokarki numerycznej.

Kartonowe opakowania
z Mielca na hali produkcyjnej.
Dawid Zieliński i jego stalowe
wyroby.

Dawstal DS z Białego Boru.
Tu powstają stalowe
części i narzędzia przemysłowe.
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Jacek Sitko opowiada o powstaniu spółdzielni
socjalnej „Smak” w Kolbuszowej.

O regionalnych
potrawach
wiedzą wszystko.
Tak powstają posiłki
w „Smaku”.

Z pomocą proboszcza i Unii Europejskiej, czyli
kolbuszowska kuchnia
Najpierw był pomysł na spółdzielnię socjalną i pomoc
proboszcza, który udostępnił nam część budynku
parafialnego - wspomina Jacek Sitko – współzałożyciel
„Smaku”. – Podobno nasze pierogi są bardzo smaczne uśmiecha się. Na utworzenie spółdzielni jej członkowie
uzyskali blisko sto tysięcy złotych. Kupili dostawczaka,
zamrażarkę, robota wieloczynnościowego, kuchnię gazową,
szafę chłodniczą i piec konwekcyjno-parowy. Zorganizowali
wigilię na kolbuszowskim rynku. Spółdzielnia od roku
prowadzi działalność gastronomiczną na wynos. Większość
klientów to dzieci ze szkół powiatu kolbuszowskiego.
„Smak” obsługuje też konferencje i szkolenia. Agata
Olszowy, obecnie spółdzielca, przez dwanaście lat, w domu
wychowywała dzieci. – Nie miałam stałej pracy, stażu ani
doświadczenia. Teraz mam zapał i z moimi spółdzielcami
obmyślamy nowe menu.

Krzysztof Powrózek
Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
foto: Krzysztof Powrózek/WUP Rzeszów

EFEKTY DZIAŁAŃ LIDERÓW DS. OSÓB 50+ ORAZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OFERTA REGIONALNYCH
OŚRODKÓW EFS Z WOJ. PODKARPACKIEGO NA 2014 ROK
W dniu 22 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie z Liderami ds. osób
50+ oraz osób niepełnosprawnych, którzy realizują swoje zadania w ramach struktur Regionalnych Ośrodków EFS.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji efektów ponad półtorarocznej pracy liderów, a także
zwrócenia uwagi jak realnie udało się zmienić sytuację grup de faworyzowanych na rynku pracy.

Liderzy, którzy sami bezpośrednio wywodzą się ze
środowisk, które reprezentują i do których na bieżąco
docierają, poprzez indywidualne lub grupowe spotkania
zaktywizowali łącznie 686 bezrobotnych osób 50+ i osób
niepełnosprawnych. Poprzez aktywizację rozumiemy
przede wszystkim udział w projektach współfinansowanych z EFS w ramach PO KL (staże, kursy
podnoszące/udoskonalające kwalifikacje itp.). Liderzy
wspólnie z kadrą RO EFS pomogli w opracowaniu 43 projektów. Często dysponując także informacjami uzyskanymi bezpośrednio z lokalnych środowisk doskonale
orientowali się w potrzebach osób 50+ i osób
niepełnosprawnych z danego obszaru. Innymi rezul-
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tatami działań liderów było przeprowadzenie 745 rozmów informacyjno-doradczych z przedstawicielami 649
instytucji (organizacji pozarządowych, szkół, JST czy
przedsiębiorców) gdzie m. in. prezentowano Ofertę RO
EFS, zachęcano do tworzenia projektów skierowanych do
osób 50+ i osób niepełnosprawnych, a także organizowano spotkania dla bezrobotnych, których informowano o dostępnych dla nich konkretnych szkoleniach lub
kursach podnoszących kwalifikacje.
Liderzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i należy podkreślić, że dzięki ich pracy udało się
przekazać informacje na temat możliwości, jakie oferuje
Program Operacyjny Kapitał Ludzki do wielu miejsc

AKTUALNOŚCI PO KL

i środowisk, do których dotychczas one nie dotarły.
Informacje pozyskane przez liderów będą cenną
wskazówką dla WUP w Rzeszowie przy określaniu
kierunków i form wsparcia osób 50+ i osób niepełnosprawnych, zwłaszcza że obecnie trwają prace nad
tworzeniem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
W Planach Działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie na 2014 rok nadal w planowanych do
ogłoszenia konkursach z komponentu regionalnego PO
KL, priorytetowymi grupami docelowych będą m. in.
osoby 50+ i osoby niepełnosprawne. Stąd w Ofertach RO
EFS na przyszły rok będą kontynuowane działania
Liderów we współpracy z Animatorami i pozostałą kadrą
Regionalnych Ośrodków EFS.
Zmianie natomiast uległa jedna z grup priorytetowych RO EFS. Szkoły nie będą już grupą
priorytetową lecz inne podmioty uprawnione do
aplikowania o środki unijne (np. przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego), które mogą przygotować
projekty kierowane do nauczycieli i pracowników
instytucji sektora oświaty zwolnionych, zagrożonych
zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu
1 stycznia 2013 r.
W związku z końcowym etapem wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektodawcy
realizujący projekty będą mogli skorzystać z wizyt
wspierających (zaplanowanych min. 18 w ramach każdej

z 4 Ofert RO EFS), podczas których świadczone będzie
doradztwo jak prawidłowo rozliczyć projekt.
W przypadku działań animacyjnych nacisk
zostanie położony na wspieranie partnerstw międzysektorowych utworzonych w latach 2009-2013 w kierunku wzmacniania ich trwałości.
Liczba szkoleń zostanie ograniczona do 5 na rzecz
zwiększonej liczby godzin doradztwa kluczowego i specjalistycznego.
Klienci RO EFS skorzystają przede wszystkim
z następującej tematyki szkoleń i doradztwa: przygotowanie wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (pod kątem ogłoszonego przez WUP naboru),
prawidłowe rozliczanie wniosków w Generatorze
Wniosków Płatniczych, zamykanie projektów PO KL,
trwałość projektów, przygotowanie Beneficjenta do
kontroli.
Ośrodki na bieżąco współpracują z instytucjami
i organizacjami wspierającymi grupy docelowe (np. PUP,
MOPS, PFRON, organizacje, które statutowo zajmują się
obsługą osób niepełnosprawnych, osobami 50+, 30-).
Ponadto organizują dyżury doradców w ww. instytucjach
i tzw. mobilne punkty informacyjno-doradcze w wybranych miejscowościach, gdzie można skorzystać z usług
RO EFS bez konieczności dojazdu do siedziby wybranego
Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z Oferty
Ośrodków w 2014 roku a osoby 50+ i osoby
niepełnosprawne do kontaktu z Liderami, których dane
kontaktowe dostępne są na stronach internetowych
poszczególnych Regionalnych Ośrodków EFS w Rzeszowie
( http://www.rzeszow.roefs.pl/ ); w Tarnobrzegu
( http://www.tarnobrzeg.roefs.pl/ ); w Krośnie
( http://www.krosno.roefs.pl/ ) i w Przemyślu
(http://www.przemysl.roefs.pl/).
Paweł Pasterz
Wydział Koordynacji PO KL
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