Plany Działania
na rok 2013
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Jaka pomoc i dla kogo może być kierowana w ramach projektów
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
wdrażanego w imieniu samorządu województwa podkarpackiego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP).
Czym jest Plan działania
Plan działania jest dokumentem precyzującym zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Jest szczegółowym rocznym planem wdrażania
programu, opracowywanym oddzielnie dla każdego województwa oraz Priorytetu regionalnego
określającego obszar problemowy i wyznaczone do osiągnięcia cele.
Z Planu działania dowiemy się jakie grupy będą wspierane w rozwiązywaniu ich problemów
zawodowych, edukacyjnych i społecznych poprzez realizację działań zaplanowanych
w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Pełni on bowiem funkcję informacyjną
dla potencjalnych projektodawców oraz odbiorców (uczestników) oferowanego wsparcia.

jakie formy wsparcia (typy projektów) będą preferowane,
jakie grupy osób będą mogły brać udział w projektach,
jakie instytucje/podmioty będą mogły składać projekty,
jakie kryteria należy spełnić, aby projekt uzyskał dofinansowanie,
kiedy ogłaszane będą konkursy na wybór projektów,
jaki jest podział środków finansowych na realizację projektów.

Jakie kryteria należy spełnić, aby projekt uzyskał dofinansowanie
Kryteria formalne dotyczą zagadnień związanych ze spełnianiem wymogów rejestracyjnych
oraz prawidłowym wypełnieniem wniosku o dofinansowanie.
Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich projektodawców składających projekty
(wnioski o dofinansowanie) w odpowiedzi na ogłoszony przez WUP konkurs.
Kryteria strategiczne nie są obowiązkowe, ale ich spełnianie skutkuje uzyskaniem dodatkowych
punktów w trakcie oceny projektu.
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Wybrane kryteria dostępu określone w Planach działania na 2013 r.

Grupy docelowe
z Podkarpacia

Biuro projektu na
Podkarpaciu
Udział
placówek
oświatowych,
które nie korzystały
ze wsparcia EFS

Wskaźniki
zatrudnieniowe
do osiągnięcia

2 wnioski
na konkurs

Określony %
wkładu własnego
Realizacja
projektu max.
do 30.06.2015

Wybrane kryteria strategiczne określone w Planach działania na 2013 r.
Uzyskanie efektów zatrudnieniowych, a więc zapewnienie zatrudnienia osobom kończącym
udział w projektach – w tym dla osób niepełnosprawnych i osób w wieku powyżej 50 r.ż.
Projekty obejmujące wsparciem osoby z regionów zmarginalizowanych gospodarczo.
Objęcie wsparciem osób w wieku do 30 r.ż., powyżej 50 r.ż., osób niepełnosprawnych, osób
o niskich kwalifikacjach.
Objęcie wsparciem szkół i placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie z innych funduszy
wspólnotowych.
Realizacja programów rozwojowych z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia.
Zaangażowanie w realizację projektu Szkolnych Ośrodków Kariery.
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Jakie wsparcie i dla jakich grup można planować w projektach
realizowanych w ramach

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne),
które mogą liczyć na kompleksową pomoc ułatwiającą znalezienie pracy.
Przewidziane formy wsparcia:
programy aktywizacji zawodowej, w tym: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
staże/praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, szkolenia i kursy zawodowe,
wsparcie psychologiczno-doradcze,
opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej.

W ramach jakich przedsięwzięć (wpisanych w Planie Działania w poszczególne
Poddziałania lub Działania) można składać projekty
Poddziałanie 6.1.1

1.
2.
3.
4.

5.

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Rozpoznanie potrzeb osób bezrobotnych i opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.
Wsparcie psychologiczno-doradcze dla osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej, obejmujących: pośrednictwo pracy,
pośrednictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia
kwalifikacji, wspomaganie zatrudnienia.
Wspieranie możliwości przemieszczania się osób pozostających bez zatrudnienia.
Działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
1. Bezzwrotna pomoc dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności
gospodarczej (do 40 tys. zł) lub założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną (do 20 tys. zł)
obejmująca:
a. doradztwo i szkolenia, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej,
b. przyznanie środków finansowych,
c. wsparcie pomostowe obejmujące przyznanie dodatkowych środków finansowych oraz
doradztwo dla nowo założonych firm.
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PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
to projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi podmiotami (partnerami) niekoniecznie
pochodzącymi z krajów członkowskich UE. Ważne jest jednak, aby cele, produkty i rezultaty
projektów jednoznacznie wskazywały, że ich osiągnięcie byłoby niemożliwe bez udziału
partnerów ponadnarodowych.

Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej.
5. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez
zatrudnienia.
Formy działań możliwe do realizacji
Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
Prowadzenie badań i analiz.
Przygotowanie tłumaczeń, wydawanie publikacji, opracowań i raportów.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.
Wypracowywanie nowych rozwiązań.
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Jakie wsparcie i dla jakich grup można planować w projektach
realizowanych w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży.
2. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji
zawodowej i społecznej.

Formy działań możliwe do realizacji
Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
Przygotowanie tłumaczeń, wydawanie publikacji, opracowań i raportów.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
Wypracowywanie nowych rozwiązań.

Jakie wsparcie i dla jakich grup można planować w projektach
realizowanych w ramach

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób zwolnionych lub przewidzianych do
zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy.
Wsparcie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w uczelniach
i jednostkach naukowych.

Przewidziane formy wsparcia:
szkolenia,
doradztwo,
poradnictwo psychologiczne,
staże i praktyki.
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W ramach jakich przedsięwzięć (wpisanych w Planie Działania w poszczególne
Poddziałania lub Działania) można składać projekty
Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).
2. Doradztwo dla MMŚP, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia
i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
a. szkolenia i poradnictwo zawodowe,
b. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,
c. staże i praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia u nowego pracodawcy,
d. bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
1. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
uczelni w przedsiębiorstwach.
2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników MMŚP w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami
i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
2. Doradztwo dla MMŚP, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Formy działań możliwe do realizacji
Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
Przygotowanie tłumaczeń, wydawanie publikacji, opracowań i raportów.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne.
Wypracowywanie nowych rozwiązań.
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Jakie wsparcie i dla jakich grup można planować w projektach
realizowanych w ramach

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wsparcie uczniów, nauczycieli, szkół i placówek oświatowych.
Wsparcie mieszkańców terenów wiejskich.
Przewidziane formy wsparcia:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i pozaszkolne,
rozszerzenie oferty szkół,
programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych,
wdrażanie innowacyjnych form nauczania.

W ramach jakich przedsięwzięć (wpisanych w Planie Działania w poszczególne
Poddziałania lub Działania) można składać projekty
Poddziałanie 9.1.2

1.
a.
b.
c.
d.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, obejmujące m.in.:
dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz zajęcia ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych,
doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy
w nauce,
programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa,
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz programów i narzędzi efektywnego
zarządzania placówką oświatową.
Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
1. Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące:
a. przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące
zwiększeniu aktywności edukacyjnej mieszkańców obszarów wiejskich,
b. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia
przez całe życie na obszarach wiejskich.
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PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Poddziałanie 9.1.2

1.
a.
b.
c.
d.

e.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych obejmujące:
dodatkowe zajęcia służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz zajęcia
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy
w nauce,
programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem
szkolnictwa,
rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki
edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia,
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz programów i narzędzi efektywnego
zarządzania placówką oświatową.
Formy działań możliwe do realizacji
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
Wypracowywanie nowych rozwiązań.
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REALIZACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
W 2013 roku będzie kontynuowana realizacja projektów systemowych, a więc takich dla
których w Planach działania lub w Szczegółowym Opisie Priorytetów została wskazana grupa
podmiotów, która może realizować projekty w ramach:
Poddziałania 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych (powiatowe urzędy pracy)
Działania 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Poddziałania 8.1.4
Przewidywanie zmiany gospodarczej (WUP w Rzeszowie)
Poddziałania 8.2.2
Regionalne strategie innowacji (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (organy prowadzące szkoły podstawowe)
Poddziałania 9.1.3
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego)
Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (WUP w Rzeszowie)
Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie)
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Planowane terminy ogłaszania naboru wniosków

Działanie

Kwartał
Poddziałanie

Działanie 6.1
Działanie 6.2

Poddziałanie 6.1.1

Projekty współpracy
ponadnarodowej Poddziałanie 6.1.1
Projekty współpracy
ponadnarodowej Poddziałanie 7.2.1

Działanie 8.1
Działanie 8.2

Poddziałanie 8.1.1
Poddziałanie 8.1.2
Poddziałanie 8.2.1

Projekty współpracy
ponadnarodowej Poddziałanie 8.1.1
Działanie 9.1
Działanie 9.5

Poddziałanie 9.1.2

Projekty współpracy
ponadnarodowej Poddziałanie 9.1.2

Konkurs zamknięty (Z) – nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w ściśle określonych
ramach czasowych.
Konkurs otwarty (O) – nabór wniosków o dofinansowanie i ich ocena prowadzone są w sposób
ciągły do zawieszenia (np. z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs) lub
zamknięcia konkursu.

11

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

