Plan działania na lata 2014-2015
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
VII Promocja integracji
społecznej

Numer i nazwa Priorytetu

Województwo

podkarpackie

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Adres korespondencyjny

35-025 Rzeszów, ul. Lisa- Kuli 20

Telefon

17

850 92 00

Faks

17

852 44 57

E-mail

wup@wup-rzeszow.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych

Bartosz Kostecki tel. 17 850 92 81 e-mail: bkostecki@wup-rzeszow.pl
Katarzyna Olechowska-Sadowska tel. 17 850 92 62 e-mail: ksadowska@wup-rzeszow.pl

Instytucja Pośrednicząca
II stopnia

Numer Działania lub
Poddziałania

Nie dotyczy

Adres korespondencyjny
Telefon

Faks

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II stopnia
do kontaktów roboczych

1

KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana *
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Nie dotyczy

Beneficjent systemowy

146 ośrodków pomocy społecznej

Okres realizacji projektu

01.2008-06.2015
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w latach 2013-2015
(w tym krajowy wkład publiczny)

109 559 634,75 PLN
(16 433 945,21 PLN)

66 543 420,57PLN
(9 981 513,08 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
176 103 055,32 PLN
(26 415 458,30 PLN)

* O k r e s r e a l i z a c j i p r o j e k t ó w m i e ś c i s i ę w p r z e d z i a l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 – 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 , p r z y c z ym
Projek todawca m oże podjąć dec yzję o realizacji projek tu tr wając ego k rócej niż 2,5 rok u.

Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana *
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Nie dotyczy

Beneficjent systemowy

21 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 4 Ośrodki Pomocy Społecznej
w miastach na prawach powiatu

Okres realizacji projektu

01.2008- 06.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013-2015
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

35 589 156,55 PLN
(5 338 373,48 PLN)

23 795 138,10 PLN
(3 569 270,72 PLN)

59 384 294,65 PLN
(8 907 644,20 PLN)

* O k r e s r e a l i z a c j i p r o j e k t ó w m i e ś c i s i ę w p r z e d z i a l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 – 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 , p r z y c z ym
Projek todawca m oże podjąć dec yzję o realizacji projek tu tr wając ego k rócej niż 2,5 rok u.
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Poddziałanie 7.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.07.01.03-18-001/07
Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na
terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką
realizowanych zadań

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Oddział Pomocy Społecznej i Analiz

Okres realizacji projektu

01.2007 – 06.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
11 127 244,17 PLN
(1 669 086,63 PLN)

w roku latach 2013-2015
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 102 364,00 PLN
(915 354,60 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
17 229 688,87 PLN
(2 584 453,33 PLN)

KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Przewidywane
wskaźniki konkursu

X

II kw.

III kw.

IV
kw.

Otwarty
Zamknięty
X
1 000 000,00 PLN
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych
1
operacji :
2

kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na
rynku pracy
3
2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy
3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i
zawodowej
4. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji
zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji
lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy
5. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej
w tym w powrocie na rynek pracy
6. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby
niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie
7. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
8. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i
społecznej
9. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
10. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowaniem zatrudnienia
1.

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

I kw.

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie – 50
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.

Uzasadnienie:

Zlokalizowanie biura projektu na terenie województwa
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym
charakterem wsparcia oraz wynika z konieczności
stałego reagowania beneficjentów na dynamicznie

1

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-12

W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez
zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
2
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki
odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.
3
Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w
wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć
reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników
projektu).
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zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a także
zapewnienie
odpowiedniej
bliskości
zespołu
projektowego do problemów napotykanych przez
uczestników projektu i ścisłą współpracę zespołu
projektowego z Instytucją Pośredniczącą i partnerami
lokalnymi, umożliwiając realizację zasady rozwoju
lokalnego. Umieszczenie ośrodka administrującego
projektem na terenie województwa ułatwi zarządzanie
projektem (przede wszystkim jego zakresem,
ryzykiem i komunikacją), a tym samym zwiększy
skuteczność działań realizowanych na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w regionie. Jest to tym bardziej
pożądane, że 59% firm (beneficjentów ostatecznych)
uczestniczących we wsparciu w ramach Działania 2.3
SPO RZL wskazało, że bliskość firm szkoleniowych
4
jest ważna dla skutecznej realizacji projektu
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników co
najmniej na poziomie 20%.
Położenie nacisku na skuteczność zatrudnieniową
projektu przyczyni się do dostosowania form wsparcia
oferowanych uczestnikom projektu do zmieniających
się warunków rynku pracy. Osiągnięcie efektu
zatrudnieniowego bezpośrednio wpłynie na realizację Stosuje się do 1-9,
Uzasadnienie:
celu Działania 7.2, którym jest m.in. podniesienie
typu/typów
11poziomu aktywności zawodowej . Pozwoli również na
operacji (nr)
12
najbardziej
efektywne
wykorzystanie
środków
finansowych w relacji koszt – rezultat.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
Kryterium to ograniczy liczbę podobnych projektów
składanych przez jednego projektodawcę. Przyczyni
się to do różnorodności projektów realizowanych
przez beneficjentów i wyższej jakości składanych
wniosków o dofinansowanie projektów.Określenie
ww. kryterium ma na celu również stworzenie
warunków
umożliwiających
korzystanie
z dofinansowania
projektów
większej
liczbie
beneficjentów.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się
wyłącznie do występowania danego podmiotu
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza
to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku,
Stosuje się do
w których dany podmiot występuje w charakterze
Uzasadnienie:
typu/typów
1-12
projektodawcy (beneficjenta), może występować
operacji (nr)
w innych wnioskach złożonych w tym samym
konkursie w charakterze partnera.
W przypadku JST powyższe ograniczenie dotyczy
wniosków składanych przez poszczególne jednostki
organizacyjne
danej
jednostki
samorządu
terytorialnego.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów
rejestru wniosków złożonych na dany konkurs.
W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków
przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca
Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na
konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez
Wnioskodawcę kryterium dostępu.
4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów
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Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3. Schemat a SPO RZL 2004-2006”
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Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa podkarpackiego).
Realizacja projektów dla mieszkańców województwa
podkarpackiego ma na celu zagwarantowanie, że
działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów
ludzkich w regionie oraz oddziaływały na poprawę
sytuacji społeczno – gospodarczej województwa. Stosuje się
Uzasadnienie:
Ponadto kryterium to jest uzasadnione regionalnym do typu/typów
1-12
charakterem
wsparcia
(podział
środków
jest operacji (nr)
dokonywany zgodnie z algorytmem pomiędzy
poszczególne województwa)
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 września 2015 roku
Ograniczenie wynika z konieczności zamknięcia
rozliczenia finansowego i rzeczowego programu do
Stosuje się
Uzasadnienie:
końca grudnia 2015 r.
do typu/typów
1-12
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku
operacji (nr)
o dofinansowanie realizacji projektu.
6. Zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia w ramach jednego projektu, przewidzianych do
realizacji w ramach konkursu, przy czym obowiązkowe jest zastosowanie typu projektów nr 4:
staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.
Osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem
społecznym
konieczne
jest
zaproponowanie
kompleksowego wsparcia, dostosowanego do
indywidualnych potrzeb. Z kolei realizacja w ramach
projektu staży, subsydiowanego zatrudnienia lub
Stosuje się
2-9,
Uzasadnienie:
zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy zwiększy do typu/typów
11-12
szansę osób objętych wsparciem w ramach projektu
operacji (nr)
na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby w wieku 15-30 lat, lub
WAGA
20
wyłącznie osoby w wieku 50+.
Osoby w wieku 15–30 lat i 50+ to grupy docelowe
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy. W związku z tym narażona jest na ryzyko
wykluczenia.
Grupę 15-30 lat charakteryzuje bardzo niski poziom
kwalifikacji zawodowych oraz niski poziom lub brak
doświadczenia zawodowego, brak umiejętności
poruszania się po rynku pracy (brak wiadomości na
temat sposobów i metod poszukiwania pracy).Dlatego
działania adresowane do tej grupy powinny
koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu
ich marginalizacji i bezrobociu, przy równoczesnym
tworzeniu warunków dla wprowadzenia i utrzymania
tej grupy na rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu
Stosuje się do
powinno zapewniać takie działania, które pomogą się
Uzasadnienie:
typu/typów
1-12
usamodzielnić w poruszaniu po rynku pracy oraz
operacji (nr)
zdobyć jak najszersze doświadczenie zawodowe.
Powyższe kryterium sformułowano w oparciu o dane
statystyczne
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w Rzeszowie zawarte w informacjach o sytuacji na
wojewódzkim rynku pracy, dotyczące zjawiska
bezrobocia w grupie osób w wieku 18-24 oraz 25-34
lata.
Skierowanie projektów do powyższej grupy docelowej
wynika z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.
W 2012 r. woj. podkarpackim bezrobocie wśród
młodych kształtowało się na poziomie ponad 31%.
Z poziomem bezrobocia silnie skorelowany był
poziom zatrudnienia osób w wieku 15-29 lata, który
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wynosił w 2011 r.37,4 %,
Z dokumentu Analiza sytuacji na rynku pracy w woj.
Podkarpackim w 2011 r. wynika, iż współczynnik
aktywności zawodowej w grupie osób 15-24 lata
w 2011 r. wynosił 28,3 %. W Podkarpaciu osoby
w wieku 18-24 lata stanowiły drugą co do liczebności
grupę osób bezrobotnych (22, 7 %).
Niezbędne
jest
zatem
podjęcie
działań
skoncentrowanych na tej grupy osób.
Działania adresowane do osób 50+ powinny
koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu
ich marginalizacji i bezrobociu, przy równoczesnym
tworzeniu warunków dla utrzymania tej grupy na
rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu powinno
zapewniać takie działania, które pomogą w sprawnym
poruszaniu po rynku pracy oraz zdobyciu aktualnych
kompetencji pożądanych na rynku pracy.
Powyższe kryterium sformułowano w oparciu o dane
statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie zawarte w informacjach o sytuacji na
wojewódzkim rynku pracy, dotyczące zjawiska
bezrobocia w grupie osób w wieku powyżej 50 r.ż.
Skierowanie projektów do powyższej grupy docelowej
wynika z niezwykle trudnej sytuacji na rynku pracy
w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.
W 2012 r. w woj. podkarpackim bezrobotni powyżej
50 r.ż. stanowili 17,5% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych. Na przestrzeni trzech ostatnich lat
obserwuje się stałe pogarszanie sytuacji osób w tej
grupie wiekowej. Według danych WUP na koniec
grudnia 2010 r. bezrobocie osób w wieku 50+
stanowiło 16,1% ogółu bezrobotnych, natomiast na
dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło już 17,5%.
Niezbędne
jest
zatem
podjęcie
działań
skoncentrowanych na tej grupy osób.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
wniosku o dofinansowanie projektu
2. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby z obszarów gmin o
odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
wyższym niż średnia dla województwa podkarpackiego (100 % grupy
docelowej stanowią mieszkańcy tychże gmin)
Wprowadzenie powyższego kryterium ma na celu
ukierunkowanie wsparcia na obszary szczególnie
dotknięte problemem wykluczenia społecznego w
województwie podkarpackim, a tym samym
adresowanie wsparcia do osób, które ze względu na
Uzasadnienie:
miejsce zamieszkania mają najbardziej utrudniony
dostęp do rynku pracy.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
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WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-12

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI
WSPÓLNOTOWE
Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy
wspólnotowych w województwie podkarpackim jest zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji, jak
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Podkomitet Monitorujący Program
Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego. Instytucje te dają możliwość wymiany informacji na
temat realizowanych bądź planowanych do realizacji przedsięwzięć, co jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do
zapewnienia komplementarności.
W celu zapewnienia komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL z programami
finansowanymi z innych niż Europejski Fundusz Społeczny źródeł, WUP Rzeszów jako Instytucja Pośrednicząca PO KL
przeprowadza konsultacje projektów Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie (przesłanie
projektów Planów Działania Departamentom Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych
programów regionalnych i krajowych w województwie podkarpackim). Wyniki konsultacji oraz wypływające z nich kryteria
doboru projektów prezentowane są Podkomitetowi Monitorującemu PO KL w województwie podkarpackim w celu przyjęcia do
realizacji w ramach Planów Działania.
Sprawna realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest ponadto zapewniona poprzez skoncentrowanie wszystkich instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach struktur i kompetencji Samorządu Województwa.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do końca
2014 r.

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do końca
2015 r.

Wartość docelowa
wskaźnika

Planowany stopień
realizacji wskaźnika w
2015 r.

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wskaźniki produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących
aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich

17 375

19 010

30 477

62,37%

10 346

11 182

16 017

69,81%

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów

20 083

21 486

24 306

88,40%

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje

1 300

1 318

1 003

131,41%

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie

7 662

7 712

11 229

68,68%

150

450

513

87,72%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi

15

15%

10%

n/d

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie
pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji

19

19%

15%

n/d

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje

100

100%

100%

n/d

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach
Działania
Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 2. wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba pozostałych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z
EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym

3 463

3 543

3 233

109,59%

48,86

53%

53%

n/d

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Odsetek pozostałych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym

Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel szczegółowy 2. wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
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Wskaźniki produktu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS

36

36

20

180,00%

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji
wspierających ekonomie społeczną

749

799

419

190,69%

7 136

7 186

1 925

373,30%

2*

2

100,00%

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej

Wskaźniki rezultatu
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania,
funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie

0

* Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2017 roku ponieważ termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na 30 września 2015 r
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Kontraktacja 2014 r.

2014 r.

w ynikająca z
PD na 2013

w ynikająca z
PD na 20142015

Kontraktacja
2015 r.

1.
Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Poddziałanie 7.1.2
Poddziałanie 7.1.3
Działanie 7.2
Poddziałanie 7.2.1 **
Poddziałanie 7.2.2
Działanie 7.3
Działanie 7.4
RAZEM PRIORYTET VII
w tym projekty
innow acyjne
w tym projekty
w spółpracy
ponadnarodow ej

2.

3.

4.

Kontraktacja
narastająco
(w tym
w ynikająca z
PD 2014-2015)*

Wydatki budżetow e 2014 r.

Ogółem
publiczne

Budżet
państw a

0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
15 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
20 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.
252 717 039,00
176 103 055,00
59 384 295,00
17 229 689,00
164 512 055,00
123 039 489,00
41 472 566,00
3 009 326,00
8 846 367,00
429 084 787,00

6=7+8+9+10
39 872 164,00
27 621 132,00
9 360 137,00
2 890 895,00
34 260 039,00
29 000 000,00
5 260 039,00
0,00
2 000 000,00
76 132 203,00

7.
35 989 131,00
24 720 913,00
8 377 323,00
2 890 895,00
34 260 039,00
29 000 000,00
5 260 039,00
0,00
2 000 000,00
72 249 170,00

0,00

0,00

0,00

3 357 067,00

1 210 142,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

4 000 000,00

Budżet JST

Fundusz Pracy

8.
3 184 468,00
2 693 061,00
491 407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 184 468,00

9.
207 158,00
207 158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 158,00

12.
31 000 000,00
20 000 000,00
8 500 000,00
2 500 000,00
32 500 000,00
28 000 000,00
4 500 000,00
0,00
1 700 000,00
65 200 000,00

1 210 142,00

510 791,00

1 000 000,00

4 000 000,00

1 000 000,00

2 100 000,00

,

10.
491 407,00
0,00
491 407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491 407,00

Wartość
w ydatków w
zatw ierdzonyc
h w nioskach o
płatność w
2014 r.

11.
14 838 886,00
9 761 361,00
4 534 901,00
542 624,00
6 455 492,00
6 217 524,00
237 968,00
0,00
5 000 000,00
26 294 378,00

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4
kwota w wysokości 6 mln zostanie przesunięta z Poddziałani a 7.1.2 na Poddziałanie 7.1.1
w przypadku działania 7.4 kontraktacja narastająco wynika z wartości pierwotnych umw wyłonionych do dofinansowania i ogłoszonego konkursu
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PFRON

Wydatki
budżetow e
2015
w ynikające z
kontraktacji
narastająco

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Rzeszów, 14.11.2013

Pieczęć i podpis
osoby
upoważnionej
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