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Projekt innowacyjny „PI - MIGACZ” 

STAN WDRAŻANIA PO KL

Stan wdrażania Programu Kapitał Ludzki 
na 31 grudnia 2013 roku
  

finansowych przeznaczonych na realizację projektów związanych 
z uruchamianiem działalności gospodarczej w ramach konkursów 
z Działania 6.2 cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem osób 
pozostających bez pracy, zmiany w harmonogramie konkursów, 
które ogłaszane będą w roku bieżącym, a także wiele innych 
informacji, z którymi warto się zapoznać. Zbliżające się obchody 10-
lecia wstąpienia Polski do UE to okazja do prezentowania korzyści, 
jakie uzyskaliśmy jako kraj i jako obywatele „europejskiej rodziny” 
wspomaganej dużymi strumieniami finansowymi UE - 
przyczyniającymi się do „doganiania” krajów bogatszych od nas, 
bardziej rozwiniętych i zaawansowanych w niwelowaniu 
problemów społeczno-gospodarczych. Efekty wsparcia z jakiego 
skorzystali do tej pory w ramach PO KL mieszkańcy naszego regionu 
są tego dowodem. Przed województwem nadal jednak stoją duże 
problemy społeczne i gospodarcze, stąd wsparcie finansowe 
z funduszy strukturalnych UE w nowym okresie programowania jest 
niepowtarzalną szansą na kontynuowanie działań na rzecz rozwoju 
województwa, kompleksowego i zintegrowanego rozwiązywania 
istotnych problemów społecznych, wykorzystania w pełni atutów 
regionu. W kolejnych wydaniach naszego biuletynu przybliżać 
będziemy Państwu jakie możliwości, formy wsparcia, grupy 
docelowe będą mogły korzystać z udziału w projektach
i przedsięwzięciach nowego RPO przy dofinansowaniu z EFS. 
Zachęcając serdecznie do lektury biuletynu liczymy także na 
Państwa uwagi, propozycje i opinie, które będą pomocne przy 
formułowaniu naszych planów i zamierzeń na przyszłość.

Tomasz Czop

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie 
finansowej

Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów

Pieniądze dla przedszkoli

Walidacja projektu innowacyjnego pt. „Tworzenie 
architektury własnego środowiska pracy - innowacyjny 
model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku 
życia”

REALIZACJA PO KL

Zakończenie kontraktacji projektów konkursowych 
w Priorytecie VI POKL w województwie podkarpackim

Projekt innowacyjny „PI - Nawigator zdobywców 
przyszłości”

Zespół redakcyjny:
Grażyna Dytko, Krystyna Bęc, Grzegorz Urban, Katarzyna 
Olechowska-Sadowska, Monika Zając, Krzysztof Powrózek, 
Renata Chmaj, Marta Polak, Adam Koszela, Danuta Pawłowska, 
Bernadeta Krukowska.

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

Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie.

Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Nr 25, kwiecień 2014 r.

Wydawca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. płk. L. Lisa – Kuli 20
Tel. 17 850 92 00, fax. 17 852 44 57

e-mail:wup@wup-rzeszow.pl

W tym roku nasza uwaga i wysiłki skupione są wokół dwóch 
istotnych obszarów związanych z wykorzystaniem Funduszy 
Strukturalnych. Jeden z nich dotyczy prac związanych 
z zamykaniem okresu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzi, drugi zaangażowania w przygotowanie nowego okresu 
programowania na lata 2014-2020. Dokonujemy podsumowania 
dotychczasowych doświadczeń oraz efektów wynikających 
z wykorzystania środków unijnych i jednocześnie na bazie 
najlepszych wzorców, formułujemy oczekiwania wobec nowej 
perspektywy finansowej.

Aktualne wydanie Biuletynu poświęconego komponentowi 
regionalnemu PO KL w woj. podkarpackim - prezentuje informacje 
związane m.in. ze stanem prac nad nowym RPO 2014-2020, 
w którego realizacji przy udziale EFS znaczący udział będzie mieć 
także WUP w Rzeszowie, przybliża stan kontraktacji środków 
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Jedną z korzyści wejścia Polski do Unii Europejskiej była 
niewątpliwie możliwość wykorzystania funduszy unijnych 
przeznaczanych zarówno na infrastrukturę, ochronę 
środowiska, pomoc rozwojową dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, jak i na inwestycje w kapitał ludzki. 
Programy unijne były wdrażane zarówno na poziomie 
krajowym jak i regionalnym. Na Podkarpaciu we wdrażaniu 
funduszy europejskich uczestniczy m.in. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie.

Kalejdoskop wdrażania funduszy europejskich przez WUP
Wojewódzki  Urząd Pracy w Rzeszowie posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu funduszy 
unijnych ukierunkowanych przede wszystkim na rozwój 
zasobów ludzkich.

1. Od 2002 roku WUP w ramach 
P r o g r a m u  P H A R E  2 0 0 0  
realizował projekt Program 
Doskonalenia Kadr. Kolejne 
programy PHARE 2001, 2002 
i 2003 stanowiły bezpośrednią kontynuację finansowania 
projektów mających na celu zmniejszanie opóźnień 
i nierównomierności rozwoju regionów poprzez 
promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie 
problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, 
restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury.

2. W latach 2004-2006 WUP wdrażał równolegle dwa 
Programy: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, Polska wraz z 9 innymi krajami 
(Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami) wstąpiła w struktury Unii Europejskiej. Po 
10-letniej obecności we Wspólnocie wyraźnie widać korzystny wpływ naszego członkostwa w Unii szczególnie w obszarze 
gospodarczym i społecznym naszego kraju.

W ramach SPO RZL na Podkarpaciu 
wdrażane były dwa Działania:
 Działanie 1.2 Perspektywy dla 

młodzieży, którego celem było 
udzielenie możliwie pełnego 
wsparcia młodzieży, w tym absolwentom szkół tak, aby 
uchronić ich przed widmem bezrobocia,

 Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia, którego celem było ograniczenie zjawiska 
długotrwałego bezrobocia oraz przyczyn jego 
powstawania poprzez oferowanie bezrobotnym pomocy 
w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
oraz działań zmierzających do ich aktywizacji zawodowej.

Z kolei w ramach ZPORR wdrażane było: 
 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie, którego celem było m.in. 
zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich 
zdolności w zakresie dostosowania umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych do 
wymogów regionalnego rynku 
pracy,

 Działanie 2.3 Reorientacja 
zawodowa osób odchodzących z 
rolnictwa oraz Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób 
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, w ramach 
których podejmowane były m.in. działania mające na celu 
dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających 
się warunkach społeczno-ekonomicznych.

3. Od 2007 roku WUP jako 
Instytucja Pośrednicząca 
wdraża komponent regionalny 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. Wsparcie w ramach Programu 
realizowane jest na rzecz obszaru edukacji, udzielana jest 
pomoc przedsiębiorstwom przechodzącym procesy 
zmian i restrukturyzacji oraz pracownikom w zakresie 
uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 
wielokierunkowe formy pomocy adresowane są również 
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Przed nami kolejna perspektywa finansowa 2014-2020, być 
może już w kolejnym biuletynie będzie można przybliżyć 
rolę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w jej 
wdrażaniu.

10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej
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Wydarzenia różnicowe
Z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w UE Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało szereg ciekawych 
przedsięwzięć i atrakcji związanych z obchodzoną rocznicą.
W dniach 1-11 maja br. zorganizowana zostanie akcja „Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich”, która będzie stanowiła 
okazję do zaprezentowania się beneficjentów realizujących 
projekty finansowane ze środków unijnych. W ramach akcji 
zapewniona zostanie ogólnopolska promocja „Dni 
Otwartych” w telewizji, na portalach i kanałach 
społecznościowych, powstanie również strona internetowa: 
www.10latwue.pl, na której będzie można znaleźć informacje 
o projektach, które będą brały udział w akcji wraz z opisem 
atrakcji oferowanych przez beneficjenta, miejscu, godzinach 
otwarcia itp. Również Podkarpaccy beneficjenci zgłosili się do 
udziału w zaplanowanej imprezie, zatem zachęcamy Państwa 
do odwiedzenia w/w strony internetowej i zapoznania się 
z projektami, które na czas akcji zostaną „otwarte” oraz do 
skorzystania z oferowanych w trakcie „Dni Otwartych” 
atrakcji.

Ponadto na 1 maja br. zaplanowana została organizacja 
eventu centralnego w Warszawie oraz 16 eventów 
regionalnych. Dodatkowo przygotowywana jest emisja 
wielu audycji i spotów reklamowych poświęconych 
Funduszom Europejskim i Unii Europejskiej. Partnerem 
medialnym akcji została wybrana TVP we współpracy 
z Polskim Radiem.
Zaplanowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
wydarzenie jest doskonałą okazją do zaprezentowania 
przedsięwzięć i inwestycji dofinansowanych ze środków 
unijnych, które przyczyniły się do pozytywnych zmian 
oblicza naszego regionu oraz jakości życia jego 
mieszkańców. W związku z powyższym zapraszamy Państwa 
do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich.

Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL

Choć UE należy do najbogatszych regionów na świecie, to 

w samej Unii istnieją zasadnicze różnice w poziomie 

dobrobytu, zarówno między państwami członkowskimi, jak

i między regionami wewnątrz poszczególnych krajów. Dla 

przykładu najzamożniejsze państwo − Luksemburg − jest 

ponad siedmiokrotnie bogatsze niż Rumunia czy Bułgaria, 

najbiedniejsi członkowie UE. Zróżnicowanie regionów wynika 

w dużej mierze z długofalowych zależności związanych 

z odchyleniem geograficznym lub słabym zatrudnieniem, 

niedawnych przemian społecznych i gospodarczych czy też 

dziedzictwa gospodarki centralnie planowanej. Skutki 

niekorzystnej sytuacji społeczno – gospodarczej regionu 

często przejawiają się zubożeniem społeczeństwa, niską 

jakością szkolnictwa,  wysoką stopą bezrobocia 

a w konsekwencji niewydolnością infrastruktury.

Z tego też względu jednym z celów polityki Unii Europejskiej 

jest dążenie do zmniejszenia zróżnicowania poszczególnych 

regionów zrzeszonych w Unię. W tym celu powołane zostały  

Polityka Spójności, Polityka Regionalna i Polityka 

Strukturalna. W praktyce, pojęcia te stosowane są 

wymiennie, najczęściej określane mianem Polityki Spójności 

i sprowadzają się do wyrównania różnic pomiędzy 

rozwojem gospodarczym poszczególnych regionów, a co za 

tym idzie, wzrostem rozwoju społecznego ich mieszkańców.
 
Początki polityki regionalnej sięgają roku 1957 i mają 

umocowanie  w zapisach Traktatu  rzymskiego 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą 

z 25 marca 1957 r.  W roku 1968 utworzona zostaje Dyrekcja 

Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej. 

Kolejnym przełomowym momentem w historii polityki 

regionalnej był rok 1988 kiedy to, po przystąpieniu do Unii 

Grecji (w 1981 r.), Hiszpanii i Portugalii (w 1986 r.), w celu 

dostosowania funduszy strukturalnych zintegrowano je 

w ramach nadrzędnej polityki spójności cechującej się 

skupieniem interwencji na regionach najbiedniejszych 

i najbardziej zapóźnionych, wieloletnim programowaniem, 

strategicznym ukierunkowaniem inwestycji czy też 

zaangażowaniem partnerów regionalnych i lokalnych.

Głównym narzędziem realizacji polityk Unii Europejskiej 

są Fundusze Europejskie, których zadaniem jest 

wspomaganie finansowe regionów znajdujących się 

POLITYKA SPÓJNOŚcI = WSPARCIE REGIONÓW

1  http://europa.eu/legislation_summaries/development/index_pl.htm

Unia Europejska jest głównym podmiotem w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej. Fundamentem współpracy 
rozwojowej są zapisy umieszczone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Głównym celem Unii Europejskiej jest 
ograniczanie i eliminowanie ubóstwa. Jednakże na przestrzeni lat polityka rozwojowa Unii podlegała stopniowym zmianom: 
początkowo dotyczyła jedynie krajów i terytoriów zamorskich związanych z Unią, natomiast obecnie obejmuje także 
wszystkie kraje rozwijające się. Polityka ta stanowi jeden z filarów unijnych stosunków zewnętrznych, oferując rozwiązania 

1dostosowane do potrzeb krajów rozwijających się.
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w gorszej sytuacji gospodarczej. Miernikiem decydującym 

o rozdziale środków funduszu jest PKB (Produkt Krajowy 

Brutto) w poszczególnym regionie. Ważną zasadą 

w realizacji Polityki spójności jest zasada dodatkowości, 

w myśl której, środki pochodzące w funduszy UE mają jedynie 

wspomagać środki krajowe przeznaczone na rozwój regionu, 

a nie je zastępować. Oznacza to, że strumień środków 

kierowanych do beneficjenta w ramach programów tylko 

w części finansowany jest w ramach funduszy natomiast jego 

dopełnienie stanowią środki krajowe lub regionalne.

Unijna polityka rozwoju regionalnego ma za zadanie pomóc 

regionom w pełni wykorzystać swój potencjał, poprawić 

konkurencyjność i poziom zatrudnienia na szczeblu 

regionalnym, głównie dzięki inwestycjom w obszarach 

o dużym potencjale wzrostu. Działania te mają na celu 

dążenie do jak najszybszego zbliżenia się do średniej unijnej 

poziomu dobrobytu w państwach, które przystąpiły do Unii 
2Europejskiej od 2004 roku.

2  http://europa.eu/legislation_summaries/development/index_pl.htm

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – KIEDYŚ I DZIŚ
Działania w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, 

zmierzające do wzrostu konkurencyjności regionów, 

wspierane są w myśl artykułu 175 Traktatu o funkcjonowaniu 

Uni i  Europejsk ie j ,  za  pośrednictwem funduszy 

strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 

oraz innych istniejących instrumentów finansowych. 

Do funduszy udzielających pomocy w ramach polityki 

spójności należą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz 

Spójności (FS). Celami głównymi jakie obejmują swym 

wsparciem fundusze jest sprzyjanie trwałemu rozwojowi 

poprzez wzmacnianie wzrostu, konkurencyjności, 

zatrudnienia i integracji społecznej oraz poprzez ochronę 

3
i poprawę jakości środowiska naturalnego.  Kierunki 

te stanowią priorytety Wspólnoty Unii Europejskiej 

w zakresie zrównoważonego i stałego rozwoju regionów. 

Fundusze te mają za zadanie jedynie uzupełniać działania 

krajowe służące celom polityki spójności nie zaś je 

zastępować, co określone zostało w obowiązującej zasadzie 

dodatkowości. 

Europejski Fundusz Społeczny  jest najstarszym 

z Funduszy Strukturalnych. Powołany został w 1960 r. w celu 

osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej oraz 

wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej 

poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów 

wsparcia. Jego głównym celem jest wzrost zatrudnienia 

i spójności społecznej, a obszarem interwencji Programów 

finansowanych w ramach EFS jest głównie aktywna 

polityka rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego, zwiększenie dostępu i jakości 

kształcenia, w tym szczególnie ustawicznego i zawodowego, 

jak również doskonalenie kadr gospodarki i rozwój 

przedsiębiorczości. Szczegółowy zakres działania 

Europejskiego Funduszu Społecznego reguluje 

rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomimo przemian 

ekonomicznych, społecznych i politycznych fundusz ten 

funkcjonuje do dzisiaj, jednak jego główne założenia i cele 

modyfikowane są tak, by sprostać pojawiającym się 

zmianom i wyzwaniom. O skali prowadzonych działań 

i znaczeniu EFS świadczy jego budżet. Co roku z EFS na 

wspieranie kapitału ludzkiego wydawanych jest 10 mld 

euro, co stanowi ponad 10 proc. budżetu UE. W okresie 

2007-2013, na realizację inicjatyw w ramach Funduszu 

przewidziano 75 mld euro.

Na wczesnych etapach EFS wykorzystywano jako sposób na 

„rekompensatę” w związku z utratą miejsc pracy. Fundusz 

pomagał pracownikom z sektorów podlegających 

restrukturyzacji, przyznając zasiłki na przekwalifikowanie 

się. Udzielał też wsparcia przy zmianie miejsca zamieszkania 

osobom bezrobotnym, które opuściły swój region, aby 

poszukiwać zatrudnienia w innym miejscu.
  Lata 60 - bezrobocie i migracja. We wczesnych latach, przy 

braku przewodniej strategii unijnej, EFS wykorzystywano 

do rozwiązywania problemów na szczeblu krajowym. 

Głównym beneficjentem funduszu stali się Włosi, którzy 

stanowili prawie dwie trzecie całkowitej liczby 

bezrobotnych zamieszkujących państwa członkowskie 

Wspólnoty.

3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
   Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
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Realizacja polityki spójności opiera się na realizacji 
trzech podstawowych celów jakimi są:
- cel konwergencji – czyli spójności – wsparcie 

infrastruktury oraz potencjału gospodarczego 
i społecznego najsłabszych regionów,

- podniesienie konkurencyjności regionów 
i zatrudnienia – wsparcie innowacji i badań 
naukowych a także rozwój szkolnictwa 
zawodowego,

- europejska współpraca terytorialna – realizacja 
w s p ó l n y c h  z a m i e r z e ń  o  c h a r a k t e r z e
międzynarodowym, na przestrzeni całej Unii.



 Lata 70 - zaspokajanie potrzeb konkretnych grup. EFS 

zreformowano w 1971 roku: finansowanie ukierunkowano 

na konkretne grupy i kategorie osób. Rolnicy i robotnicy 

rolni odchodzący z rolnictwa zaczęli kwalifikować się do 

uzyskania wsparcia w 1972 roku.  W 1975 roku EFS 

otworzył się dla przemysłu odzieżowego.
 Lata 80 - przejście z gospodarki przemysłowej na 

gospodarkę usługową. Upadek tradycyjnych gałęzi 

przemysłu, takich jak przemysł stalowy, wytwórczy 

i stoczniowy, w połączeniu z pojawianiem się nowych 

technologii, szczególnie w sektorze usług, spowodował 

rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 

pracowników. Priorytetami EFS stały się szkolenia 

zawodowe oraz szkolenia z zakresu wykorzystania nowych 

technologii.
 Lata 90 - globalizacja i społeczeństwo informacyjne. 

W odpowiedzi na rosnące bezrobocie UE uzgodniła 

w 1994 r. strategię zatrudnienia, a traktat amsterdamski 

doprowadził do opracowania w 1997 roku ram dla 

wytycznych oraz wspólnej strategii zatrudnienia. 

EFS przeniósł nacisk z bezrobocia na zatrudnienie, 

a w szczególności na osoby mające pracę, pomagając im 

pozostać i rozwijać się w swoich miejscach pracy. Wśród 

kluczowych zadań funduszu znalazły się szkolenia, 

tworzenie miejsc pracy, wytyczne i doradztwo w zakresie 

zatrudnienia.
 Po roku 2000 - wspieranie strategii lizbońskiej oraz 

europejskiej strategii zatrudnienia. W 2000 roku Unia 

Europejska przyjęła strategię lizbońską zmierzającą do 

uczynienia z UE najbardziej zaawansowanej gospodarki 

opartej na wiedzy do roku 2010. Wśród zamierzeń tego 

programu znalazło się osiągnięcie stopy zatrudnienia na 

poziomie 70% dla całej Unii oraz ponad 60% dla kobiet. 

Następnie dodano jeszcze jeden cel: zwiększenie do 2010 

roku stopy zatrudnienia starszych pracowników do 50%.

 EFS nadal zajmuje się kwestiami dotyczącymi 

zatrudnienia, zapewniając dostęp do rynku pracy i promując 

udział w nim. Ponadto fundusz wciąż działa na rzecz 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zwalczania 

dyskryminacji poprzez zapewnienie dostępu i integracji 

„pracowników w niekorzystnym położeniu”.
Od 2007 roku EFS wzmacnia też zdolności instytucji 

publicznych w zakresie opracowywania i wdrażania polityk 

i usług. Promuje również partnerstwo między pracodawcami, 

związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi

i administracją publiczną, aby ułatwić przeprowadzanie 

reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji.
Współpraca transnarodowa i innowacyjność są częścią 

4składową wszystkich działań EFS.

Podobnie jak inne kraje kandydujące do członkostwa w Unii 

Europejskiej, od 1999 r. Polska objęta była programami 

przedakcesyjnymi, przygotowującymi polskie instytucje do 

korzystania z Funduszy Strukturalnych, w tym do 

programowania i realizacji zadań Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Na terenie Polski realizowane były od 2000 

roku Programy PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza - 

Phare SSG (ang. Poland and Hungary: Assistance for 

Restructuring their Economies), a od 2002 r. Program 

Operacyjny SAPARD (ang. Special Accession Programme for 

Agriculture and Rural Development).

Po akcesji Polski w struktury UE finansowanie działań Polski 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 

2004 – 2006 odbywało się w ramach trzech programów:
 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

(SPO RZL);
 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR);
 Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL).

Łączna kwota przeznaczona w ramach EFS na te lata 

wynosiła 1,9 mld EUR, a w wyniku ich realizacji ze wsparcia 

skorzystało ponad 1,2 mln osób.

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 finansowanie 

w Polsce z EFS odbywa się za pośrednictwem jednego 

programu jakim jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(PO KL), na realizację którego przewidziano ponad 11,4 mld 

EUR, z czego wkład finansowy EFS to ponad 9,7 mld EUR. Do 

końca 2012 roku ze wsparcia udzielonego w ramach tych 

środków skorzystało 1,3 mln osób w całym kraju.

Na tym jednak nie kończy się wsparcie Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Na lata 2014 – 2020 Polska 

otrzymała łącznie 82,5 mld EUR, z czego ponad 17 mld EUR 

pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dodatkowo Polska otrzyma także 252 mln EUR na wsparcie 

bezrobotnej młodzieży. Realizacja działań finansowanych 

w ramach tych środków odbywać się będzie na szczeblu 

krajowym za pośrednictwem Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), oraz 16 Regionalnych 

Programów Operacyjnych  (RPO) realizowanych 

w poszczególnych województwach.

Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL
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Dotychczas, spośród wszystkich programów operacyjnych 
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
(NSRO), na Województwo Podkarpackie najsilniej 
oddziaływały dwa z nich:
1.Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013 o wymiarze 
regionalnym, wspierający przedsięwzięcia o charakterze 
infrastrukturalnym, finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, 
który z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
finansuje przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

Projekty infrastrukturalne z EFRR były (i nadal są) wdrażane 
przez wybrane departamenty Urzędu Marszałkowskiego, zaś 
komponent regionalny PO KL wdrażany jest przez WUP 
w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej. Obecnie 
przygotowywany RPO WP na lata 2014-2020 łączy w sobie 
zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne (EFRR) jak 
i realizujące cele społeczne (EFS). 
Zarząd Województwa będzie pełnił funkcję Instytucji 
Zarządzającej, zaś wybrane departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego (dla osi EFRR) i WUP w Rzeszowie (dla osi 
EFS) będą wdrażać te osie priorytetowe, które wynikają 
z nabytego doświadczenia we wcześniejszych perspektywach 
finansowych. 
 Alokacja przewidziana na RPO WP 2014-2020 
obejmuje 2,1 miliarda euro, z czego pula przewidziana na 
osie EFS (nie licząc Pomocy Technicznej) wynosi 533,7 
milionów euro. 
 Zintensyfikowanie prac nad zapisami RPO 2014-2020 
nastąpiło w 2013 r., choć niektóre działania rozpoczęto już 
w 2012 roku. Zwieńczeniem pierwszego etapu prac było 
rozpoczęcie wstępnych konsultacji społecznych, które odbyły 
się początkiem grudnia 2013 r. Zorganizowano wówczas dwie 
konferencje konsultacyjne, na których przedstawiono projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wersji z dnia 
29 listopada 2013 r. Uwzględniając zasadę partnerstwa 
i szerokiej partycypacji instytucjonalnej i obywatelskiej do 
udziału w konferencjach oraz dyskusji dotyczącej kształtu 
kolejnego Programu dla Województwa Podkarpackiego 
zaproszono  m. in .  przedstawic ie l i  samorządów 
terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, 
administracji rządowej, organizacji pozarządowych 
i środowisk akademickich, a także przedsiębiorców, jednostki 
naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.
Po zakończeniu pierwszej serii konsultacji Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w dniu 27 stycznia 2014 r. 

przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Następnie 
projekt poddano drugiej turze konsultacji, w ramach 
których zorganizowano serię spotkań w Przemyślu, Krośnie
i Tarnobrzegu. Ostatnim spotkaniem konsultacyjnym była 
konferencja w Rzeszowie, zorganizowana 27 lutego 2014 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach której odbył się 
panel dla jednostek samorządu terytorialnego 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji 
otoczenia biznesu, szkół wyższych.
Najważniejszą zmianą było odejście od idei dwu-
funduszowych osi priorytetowych. Ostatnie konsultacje 
społeczne, zakończone 3 marca 2014 r. prowadzone były 
jeszcze na wersji projektu przewidującej realizację 
pr iorytetów inwestycyjnych EFRR dotyczących 
m.in. inwestycji w infrastrukturę publicznych jednostek 
służby zdrowia, rewitalizacji i infrastruktury edukacyjnej 
w osiach, w których EFS był funduszem wiodącym. Takie 
podejście w założeniu miało zapewnić kompleksowe 
wsparcie zapewniające realizację inwestycji sfinansowanej 
z EFRR i jednocześnie przypisany projekt „miękki” (EFS) – 
realizowany w oparciu o tą inwestycję i ściśle z nią związany. 
Ta ambitna koncepcja okazała się jednak zbyt trudna 
do realizacji, biorąc pod uwagę wydłużony proces realizacji 
i „prowadzenia” projektu „twardego”. Samo sporządzenie 
dokumentacj i  (pozwolenie na budowę, opinia 
środowiskowa) może trwać 2-3 lata, co skutecznie 
zahamowałoby wdrażanie powiązanego projektu 
„miękkiego”.  Stąd po sugestiach Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju (MIR)  utworzono oś priorytetową 
VI. Spójność przestrzenna i społeczna, która łączy priorytety 
inwestycyjne 9.1 (infrastruktura zdrowotna i społeczna), 
9.2 (rewitalizacja) i 10.4 (infrastruktura oświatowa). 
Obecnie MIR stoi na stanowisku, że ważne jest, aby 
inwestycje w ramach wymienionych priorytetów 
realizowały cel społeczny.
 W ostatecznym kształcie osie priorytetowe EFS 
obejmują następujące obszary:
Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, w ramach 
której realizowane będą priorytety inwestycyjne (PI):
8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo (...). Typy działań przewidzianych 
w tym priorytecie najbliższe są dzisiejszym projektom 
systemowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 
Podziałania 6.1.3 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy POKL, choć będą 
realizowane również projekty konkursowe. Ponadto będą 

W związku z kończącą się perspektywą finansową UE 2007-2013 Województwo Podkarpackie przygotowuje się do nowego 
okresu programowania 2014-2020.
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finansowane usługi w ramach sieci EURES.
8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. W ramach PI 8.7 realizowane będą 
projekty konkursowe zbliżone do projektów w ramach 
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia POKL, czyli dotacje na założenie 
działalności gospodarczej, z tym, że preferowaną formą 
wsparcia będzie pożyczka. Dotacje zostaną przyznane jedynie 
osobom w najtrudniejszej sytuacji.
8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
 w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego (...). PI 8.8 nakierowany jest na 
tworzenie miejsc w żłobkach oraz innych form opieki nad 
dziećmi do lat 3, np. opiekunowie dzienni.
8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian. PI 8.9 to przede wszystkim 
szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw. Nowością będzie 
wybór szkolenia w ramach popytowego systemu 
finansowania. Obecnie Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości opracowuje Rejestr Usług Rozwojowych, 
czyli platformę elektroniczną do wyboru form wsparcia 
dla pracowników i przedsiębiorców. O założeniach 
tego systemu można przeczytać pod adresem:  
http://www.parp.gov.pl/index/index/1997.
8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się. Ten priorytet 
inwestycyjny nie znajduje analogii w dotychczasowych 
formach wsparcia POKL. Są to działania profilaktyczne 
i rehabilitacyjne, nakierowane na jak najdłuższe utrzymanie 
w zdrowiu i aktywności zawodowej mieszkańców 
Podkarpacia.
Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna, w ramach której 
realizowane będą priorytety inwestycyjne (PI):
9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 
szans na zatrudnienie. W ramach tego PI będą realizowane 
projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej 
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zbliżone do 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
P l a n o w a n e  j e s t  j e d n a k  p o d n i e s i e n i e  j a ko ś c i  
i kompleksowości wsparcia. Ponadto będą oferowane usługi 
CIS, KIS, ZAZ i WTZ.
9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. To kolejna 
nowość w zakresie usług finansowanych z EFS. PI 9.7 będzie 
wspierać m.in. upowszechnianie usług asystenta rodzin, 
placówek wsparcia dziennego, rodzinnego domu pomocy, 
usług asystenta osoby zależnej, świadczeń geriatrycznych 
oraz dziennej opieki poszpitalnej, długoterminowej opieki 
zdrowotnej, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu 
do zatrudnienia. PI 9.8 nawiązuje do obecnego Poddziałania 
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, oferując m.in.: 
komplementarne usługi dla podmiotów ekonomii 
społecznej, dotacje na tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych i miejsc pracy w nich, kampanie informacyjne 
promujące ekonomię społeczną.
Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, w ramach której realizowane będą priorytety 
inwestycyjne (PI):
10.1 (...) zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (...). 
PI 10.1 przewiduje formy wsparcia dotychczas spotykane 
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach POKL: tworzenie miejsc przedszkolnych, 
podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 
przedszkoli i szkół ogólnych, indywidualizacja nauczania, 
podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 
wsparcia nauczycieli, programy stypendialne.
10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 
wszystkich grup wiekowych, (...) promowanie elastycznych 
ścieżek kształcenia (...). Nauka przez całe życie jest jednym 
z najważniejszych priorytetów wskazanym przez Komisję 
Europejską. Aktualnie opracowywane są założenia dot. 
najbardziej efektywnych form wsparcia w tej dziedzinie.
10.3 BIS Lepsze dostosowanie systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, (...) wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości 
(...), dostosowania programów nauczania oraz tworzenia 
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
Działania realizowane w ramach PI 10.3 BIS będą czerpać 
z najlepszych wzorców Działania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL. 
Planowany jest projekt systemowy adresowany do szkół 
zawodowych, który będzie stanowił naturalną kontynuację 
obecnego projektu własnego WUP pn. Podkarpacie stawia 
na zawodowców. Wsparcie będzie obejmować m.in. 
szkolenia zawodowe, staże i praktyki. Planowany jest też 
projekt oferujący doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów.

Obecnie projekt RPO WP na lata 2014-2020 został 
skierowany do zespołu międzyresortowego. Z kolei 
w kwietniu rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską. 
Ostateczne przyjęcie RPO spodziewane jest w III kwartale 
2014 r.

Adam Koszela
Zespół ds. Programowania Perspektywy 
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Taka sytuacja miała niestety miejsce podczas opracowywania 

Planów Działania na lata 2014-2015 dla komponentu 

regionalnego PO KL realizowanego w województwie 

podkarpackim. Prace nad tym dokumentem rozpoczęte 

zostały w połowie ubiegłego roku i potrwały niemalże do 

końca roku. Mając na względzie maksymalne wykorzystanie 

dostępnej dla województwa alokacji Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie zaplanował dodatkowe konkursy, 

ogłaszane w przypadku pojawiających się oszczędności 

wynikających z zakończonych i rozliczonych już projektów. 

Ponadto na etapie planowania uwzględniona została 

konieczność nadkontraktowania środków, a więc zawarcia 

umów na większą kwotę niż określona w alokacji dla 

województwa, w celu rozliczenia i certyfikowania do Komisji 

Europejskiej pełnej kwoty alokacji. Takie działanie miało na 

celu uniknięcie zwrotu części alokacji wynikającej 

z oszczędności pojawiających się na samym końcu 

programowania, jednak wymagało uzyskania odpowiedniej 

zgody wydanej przez Ministra Finansów.
Tymczasem, na początku tego roku Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju pełniące rolę Instytucji Zarządzającej 

podjęło decyzję o zmianie systemu zarządzania alokacją. 

W wyniku wprowadzenia nowych zasad wszelkie 

oszczędności pojawiające się w Programie zapewnić mają 

lukę spowodowaną zwiększeniem kwot przeznaczonych na 

realizację projektów z udziałem Funduszu Pracy. Z tego też 

względu nie została wydana zgoda Ministra Finansów na 

nadkontraktacje w Programie.
Tym samym niemożliwe stało się ogłoszenie dodatkowych 

konkursów zaplanowanych do realizacji w Planach 

Działania dla województwa podkarpackiego. W związku 

z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

przystąpił do zmiany harmonogramu ogłaszania konkursów 

dostosowując go do rzeczywistych możliwości jakie daje 

dostępną na chwilę obecną alokacja. 
Poniżej prezentujemy zmieniony harmonogram ogłaszania 

konkursów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na 

rok 2014. Ponadto informacja ta zamieszczona została na 

naszej stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wszedł w końcową fazę realizacji zmierzającą do jego zamknięcia i całkowitego 

rozliczenia. Jest to okres, w którym szczególne znaczenie ma szybkie reagowanie i podejmowanie, czasem radykalnych, 

decyzji zmierzających do najefektywniejszego i maksymalnego wykorzystania dostępnych środków. Niezmiernie trudny, ale 

mający istotne znaczenie, jest w tym okresie proces planowania. Przyjęte procedury wymuszają znaczne wyprzedzenie 

procesów planistycznych w stosunku do terminu realizacji opracowanych zamierzeń. Skutkiem takiego działania jest 

niejednokrotnie brak możliwości pełnej realizacji planów.

ZMIANA HARMONOGRAMU OGŁASZANIA KONKURSÓW

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2014 roku

AKTUALNOŚCI PO KL

Działanie
Rok 2014

I II

Planowana
alokacja (zł)

Aktualizacja na 
03.2014Kwartał

Poddziałanie

Priorytet VI

Działanie 6.2 X (Z)
Konkurs nie 

zostanie ogłoszony

Działanie 7.2 X (Z)
Konkurs został ogłoszony

w terminie
Poddziałanie 7.2.1

Priorytet VII

Działanie 8.1 X (O)
Konkurs nie 

zostanie ogłoszony
Poddziałanie 8.1.1

Priorytet VIII



Działanie 8.1 X (O)Poddziałanie 8.1.2*

Konkurs zostanie
 ogłoszony w zależności 

od wyników oceny 
konkursów w 2013 r.

Działanie 8.2 X (O)

Poddziałanie 8.2.1*
(z możliwością

realizacji projektów 
z komponentem 

ponadnarodowym)

Konkurs został
ogłoszony w terminie

Projekt współpracy ponadnarodowej
Poddziałanie 8.1.1

X (O)
Konkurs nie

zostanie ogłoszony

Działanie 9.1
Konkurs zostanie 

ogłoszony w sytuacji
pojewienia się
dodatkowych

środków

Poddziałanie 9.1.1**

Priorytet IX

Działanie 9.5** Poddziałanie 9.1.2**

Działanie 9.5**

X (Z)

X (Z)

X (Z)

modernizację 197 oddziałów przedszkolnych. – W ramach 
naboru, który ogłosiliśmy w ubiegłym roku, do gmin 
o najniższym stopniu upowszechnienia przedszkolnego trafi 
w sumie około 15 milionów zł. Różnicę, czyli 3 miliony zł  
chcemy skierować jeszcze tam, gdzie wciąż są pilne potrzeby 
– mówił Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie. 
Umowy, przedstawiciele gmin i stowarzyszeń podpisali 
w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego. – 
Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy w sposób uroczysty 
podpisać umowy i przystąpić do realizacji, wdrażania 
waszych pomysłów, które mają taką wdzięczną 
płaszczyznę i formułę, bo służą oczywiście dzieciom – 
naszym najmłodszym mieszkańcom województwa – 
podkreślał – Władysław Ortyl, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w imieniu Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, otrzymał blisko 18 mln zł na 

AKTUALNOŚCI PO KL

* alokacja uzależniona od rozstrzygnięcia konkursów z 2013 r.
** konkurs zostanie ogłoszony w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków 

(O) – konkurs otwarty
(Z) – konkurs zamknięty

PIENIĄDZE DLA PRZEDSZKOLI

W piątek, 14 marca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
Władysława Ortyla przedstawiciele gmin i stowarzyszeń podpisali umowy na modernizację oddziałów przedszkolnych. 

Działanie 8.1 X (O)
Konkurs został

ogłoszony w terminie
Poddziałanie 8.1.2 4 mln zł



 Gospodarz województwa dla najmłodszych 
mieszkańców Podkarpacia przekazał prezenty, wśród nich 
królował – lew, maskotka promująca Podkarpacie. 
 Wśród organów prowadzących szkoły podstawowe 
wraz z oddziałami przedszkolnymi, które złożyły podpisy pod 
umowami są m.in. gminy: Cisna, Kuryłówka, Tyrawa Wołoska, 
Komańcza, Adamówka, Gawłuszowice, Czarna, Borowa, 
Niwiska, Krempna, Wielopole Skrzyńskie, Lubenia, 
Chmielnik, Brzyska, Dynów, Majdan Królewski, Jarocin oraz 
stowarzyszenia: Wieś Przyjazna Dzieciom, Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski 
„Lokomotywa”, Przyjaciół Państwa Jarocin, Rozwoju Wsi 
Sołonka, „Wspólne Dobro” oraz Góreckie Stowarzyszenie 
Oświatowo-Kulturalne „Pasjonat”. 
 Warunkiem otrzymania pieniędzy w wysokości nie 
przekraczającej 87 270,05 zł na każdy oddział przedszkolny, 
było złożenie odpowiednio przygotowanego wniosku. 
O fundusze na modernizację i podniesienie funkcjonalności 
oddziałów przedszkolnych mogły ubiegać się organy 
prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wsparciem 

zostały objęte placówki z terenów wiejskich i miejsko-
wiejskich, a także te z terenów gmin o najniższym stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 W ramach przyznanych pieniędzy, oddziały 
przedszkolne będą mogły wyposażyć place zabaw, 
dostosować pomieszczenia do potrzeb dzieci, szczególnie 
tych najmłodszych w wieku 3 i 4 lat, zakupić odpowiednie 
wyposażenie, sprzęt ICT (sprzęt komputerowy, audio-wideo 
służący do realizacji procesu dydaktycznego), zabawki czy 
pomoce dydaktyczne. 
 Fundusze, które za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie trafiają do placówek mają 
przyczynić się do przystosowania i modernizacji oraz 
poprawy jakości usług edukacyjnych oddziałów 
przedszkolnych, likwidacji barier w dostępie do edukacji 
przedszkolnej i wyrównania szans edukacyjnych dzieci 
nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Monika Zając
Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

AKTUALNOŚCI PO KL

Walidacja projektu innowacyjnego 
pt. „Tworzenie architektury własnego 
środowiska pracy –innowacyjny model 
aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób do 25 roku życia”

Członkowie Regionalnej Sieć Tematycznej działającej w woj. podkarpackim 

spotkali się w 28 marca br. na posiedzeniu dot. walidacji produktu finalnego 

projektu innowacyjnego testującego pt. „Tworzenie architektury własnego 

środowiska pracy - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

do 25 roku życia” realizowanego przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o.



Projekt kładzie nacisk na pobudzenie inicjatywy i aktywności 
młodego, niepracującego człowieka oraz takie wsparcie 
doradcze (przy udziale tzw. Kreatora Kariery), które po 
okresie pracy w specjalnie utworzonej Modelarni Przestrzeni 
Pracy poradzi sobie w dalszym samodzielnym poszukiwaniu 
i podejmowaniu zatrudnienia stałego.
 
W ramach realizowanego projektu wypracowana została 
koncepcja utworzenia miejsca pracy dla młodych ludzi, 
w formie otwartego dużego „biura” wyposażonego w biurka, 
urządzenia biurowe oraz komputery z oprogramowaniem 
przydatnym do przyjmowania i realizacji różnego rodzaju 
zleceń firm, przedsiębiorców, instytucji. Modelarnia 
Przestrzeni Pracy wykorzystywana jest bezpłatnie, przez 
młodych ludzi, którzy nie pracują i nie mają możliwości 
(np. z powodu braku sprzętu komputerowego) pozyskiwania 
informacji o ofertach pracy np. ze stron internetowych 
publicznych służb zatrudnienia, jak też firm, które w coraz 
większym stopniu wykorzystują do naboru pracowników 
ogłoszenia na różnych portalach internetowych.  Wartością 
dodaną tak zorganizowanej przestrzeni pracy jest możliwość 
wymiany informacji i skorzystania z doświadczenia innych 
pracujących tam osób, nabycie umiejętności komunikacji 
i pracy w zespole, wyrobienie właściwych zachowań i postaw. 
Ponadto w ramach projektu utworzona została platforma 
internetowa, na której zamieszczane są oferty i zlecenia 
zgłoszone do wykonania przez uczestników projektu, którzy 

poprzez wideowizytówki - prezentują siebie, swoje 
umiejętności, gotowość do wykonania określonych zleceń, 
usług itp. Potencjalny pracodawca zgłaszający ofertę pracy 
za pomocą portalu ma zatem możliwość wyboru osoby, 
której powierzy wykonanie zlecenia. Projekt obejmuje 
kompleksowe wsparcie młodych ludzi przy pomocy pakietu

szkoleń miękkich, indywidualnie dobranych ścieżek rozwoju 
zawodowego, wsparcia psychologicznego (Pakiet Ścieżek 
Wsparcia) – co jest niezwykle pomocne dla młodzieży 
dotychczas niepracującej i nie znającej wymogów rynku 
pracy.

Podczas posiedzenia RST WP projekt spotkał się z akceptacją 
wszystkich członków oraz pozytywną opinią eksperta, który 
zaprezentował swoje stanowisko w odniesieniu do 
wszystkich elementów produktu finalnego. Obecnie projekt 
wchodzi w fazę upowszechniania – organizowane będą 
seminaria informacyjne prezentujące zastosowanie 
opracowanego produktu finalnego w praktyce dla 
pracowników instytucji rynku pracy, mediów i decydentów 
oraz seminaria warsztatowo-szkoleniowe stricte dla 
pracowników instytucji rynku pracy.
RST zainicjowała także działanie wspomagające proces 
upowszechniania projektu – poprzez emisję specjalnego 
filmiku prezentującego projekt na stronie internetowej 
WUP www.pokl.wup-rzeszow.pl a niezależnie od tego 
wszystkie realizowane na Podkarpaciu projekty 
innowacyjne przybliżone zostaną w felietonach telewizji 
regionalnej. Wszystkich zainteresowanych ciekawym, 
nowatorskim podejściem do rozwiązywania różnego 
rodzaju problemów społecznych – serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania naszej strony internetowej oraz oglądania 
audycji w TV Rzeszów. O terminach emisji informować 
będziemy na naszej stronie internetowej.

Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL

AKTUALNOŚCI PO KL

Walidacja jest oceną produktu (materiałów/sposobów 
działania) wypracowanego w ramach projektu 
innowacyjnego pod kątem innowacyjności, trafności 
i użyteczności. Sprawdza się przy tym korzyści, jakie 
płyną z używania i stosowania wypracowanych 
materiałów/sposobów działania oraz podejmuje 
decyzję czy należy je stosować na szeroką skalę.



Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w lutym 
2014 r. podpisał ostatnie umowy na realizację projektów 
konkursowych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich komponentu regionalnego POKL. W wyniku 
rozstrzygnięcia dwóch konkursów w ramach Poddziałania 
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy POKL (w tym jednego na realizację 
projektów współpracy ponadnarodowej) oraz jednego 
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia do dofinansowania 
zostało zakwalifikowane 24 projekty, które wyczerpały 
alokacje przeznaczone na poszczególne konkursy (łącznie 
50,2 mln zł). Mając jednak na uwadze końcowy etap realizacji 
perspektywy finansowej 2007-2013 Dyrektor WUP podjął 
decyzję o zwiększeniu alokacj i  na te konkursy 
i zakontraktowaniu w ich ramach całej dostępnej alokacji 
w Poddziałaniu 6.1.1 i Działaniu 6.2. W skład dostępnej do 
zakontraktowania puli środków weszły również środki 
przeznaczone na projekty Beneficjentów z którymi nastąpiło 
odstąpienie od podpisania umów, a także z których realizacji 
zrezygnowali sami Beneficjenci. Do dofinansowania 
kwalifikowane były kolejne projekty z List rankingowych, 
które uzyskały co najmniej 60 punktów podczas oceny 
spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych oraz 
co najmniej 60% punktów od każdego z oceniających 
w poszczególnych punktach oceny merytorycznej; 
aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Sprzyjający kurs EURO 

w miesiącu lutym, w którym zawierane były ostatnie umowy 
w ramach tych konkursów pozwolił na podpisanie 
ostatecznie 36 umów na łączną kwotę 56 979 734,90 zł, 
w tym 23 umów w ramach Poddziałania 6.1.1 na kwotę 
25 876 224,42 zł (z czego 5 098 390,35zł – to wartość trzech 
u m ó w  n a  r e a l i z a c j ę  p r o j e k t ó w  w s p ó ł p r a c y  
ponadnarodowej) oraz 13 umów w ramach Działania 6.2 na 
kwotę 31 103 510,48 zł na realizację bezzwrotnego wsparcia 
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
Listy zawartych umów umieszczone są na stronie 
internetowej WUP www.pokl.wup-rzeszow.pl, w zakładce 
Wyniki konkursów. Każdy realizowany projekt opisany jest 
ponadto w Bazie projektów, również dostępnej na w/w 
stronie internetowej. Opis projektu, oprócz informacji 
o Beneficjencie i kontaktu do osób odpowiedzialnych za 
rekrutację, zawiera również informacje dot. zasięgu 
projektu, oferowanych form wsparcia, grupy docelowej 
a także przewidywany termin rekrutacji i okres realizacji 
projektu. Informacje te są bardzo przydatne osobom, które 
poszukują pomocy w rozwiązywaniu ich problemów 
edukacyjnych i zawodowych i są zainteresowane wsparciem 
oferowanym w ramach projektów unijnych.

Danuta Pawłowska
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

REALIZACJA PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wszedł w końcową fazę realizacji zmierzającą do jego zamknięcia i całkowitego 
rozliczenia. Jest to okres, w którym szczególne znaczenie ma szybkie reagowanie i podejmowanie, czasem radykalnych, 
decyzji zmierzających do najefektywniejszego i maksymalnego wykorzystania dostępnych środków. Niezmiernie trudny, ale 
mający istotne znaczenie, jest w tym okresie proces planowania. Przyjęte procedury wymuszają znaczne wyprzedzenie 
procesów planistycznych w stosunku do terminu realizacji opracowanych zamierzeń. Skutkiem takiego działania jest 
niejednokrotnie brak możliwości pełnej realizacji planów.

Zakończenie kontraktacji projektów konkursowych w Priorytecie 
VI POKL w województwie podkarpackim

Projekt innowacyjny „PI-Nawigator zdobywców przyszłości”

„PI - Nawigator zdobywców przyszłości” projekt innowacyjny, wyłoniony w ramach 
konkursu 22/POKL/VII/IN/2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Priorytetu VII Działania 7.2. Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Tematem projektu innowacyjnego realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z .o. 
w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie na podstawie 
umowy UDA-POKL.07.02.01-18-010/12-00 jest poszukiwanie nowych, skutecznych 
metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego 
wsparcia. Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego od 1 stycznia 
2013 r. do 31 marca 2015 r. Zakontraktowany budżet projektu: 1 677 140,00 zł.



Koncepcja projektu powstała w związku ze zdiagnozowaniem 
przez Projektodawcę realnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży 
dorastających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne, niż ich 
rówieśnicy wychowujący się w domach rodzinnych. 
Przyczynami stwierdzonych zagrożeń (w tym: braku 
przygotowania do samodzielnego życia wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych) są m.in. deficyty 
kompetencyjne z zakresu poradnictwa życiowego 
wychowawców pracujących w w/w placówkach. Nie 
dysponują oni bowiem narzędziami, ani metodami 
odpowiednimi do diagnozy oraz interwencji, dzięki którym 
mogliby oceniać deficyty i talenty wychowanków, 
jednocześnie zapobiegając negatywnym zjawiskom 
i zachowaniom podopiecznych. Istotnym deficytem jest też 
brak koordynacji i współpracy instytucji państwowych 
i pozarządowych, a co za tym idzie niska skuteczność ich 
globalnych przedsięwzięć. Przyczyn wymienionych zagrożeń 
należy również upatrywać w niewystarczającym 
zaangażowaniu środowisk lokalnych w procesie włączania 
wychowanków domów dziecka do społeczeństwa. 
Celem głównym projektu jest podniesienie do marca 2015 r. 
jakości usług i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów 
dziecka z terenu województwa podkarpackiego poprzez 
opracowanie, przetestowanie i  upowszechnienie 
innowacyjnego modelu służącego usprawnieniu 
funkcjonowania społecznego wychowanków domów 
dziecka. 

Cele szczegółowe projektu:
•  dostarczenie wychowawcom i specjalistom narzędzi do 

l e p s ze j  i  b a r d z i e j  ko m p l e k s o w e j  d i a g n o z y  
deficytów/talentów wychowanków,

• stworzenie innowacyjnych metod wsparcia i pracy 
z podopiecznymi,

• zwiększenie spójności działań prowadzonych przez 
instytucje publiczne i pozarządowe skierowanych na 
rzecz wychowanków domów dziecka, 

•  podniesienie poziomu kompetencji społecznych i stopnia 
przygotowania do usamodzielnienia wychowanków.

W związku z powyższym zaplanowano w ramach projektu 
stworzenie innowacyjnego modelu, dzięki któremu będzie 
możliwe lepsze przygotowanie wychowanków domów 
dziecka do wejścia w dorosłe życie. Za pomocą tego modelu 
możliwa będzie zmiana procesu wychowawczego 
w domach dziecka, a co za tym idzie lepszego, bardziej 
efektywnego przygotowania dzieci i młodzieży do 
samodzielnego życia.
Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
Odbiorców:
W wymiarze testowania - 60 wychowanków z trzech domów 
dziecka z terenu województwa podkarpackiego. 
W wymiarze upowszechniania i włączania – min. 150 
wychowanków dziesięciu domów dziecka, natomiast 
w wymiarze docelowym – min. 80% wychowanków domów 
dziecka z województwa podkarpackiego.
Użytkowników:
W wymiarze testowania – 21 pracowników z trzech domów 
dziecka z terenu województwa podkarpackiego oraz 
24 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na 
rzecz wychowanków domów dziecka. W wymiarze 
upowszechniania i włączania – 70 pracowników z dziesięciu 
domów dziecka z terenu województwa podkarpackiego 
oraz 70 przedstawicieli instytucji i organizacji działających 
na rzecz wychowanków domów dziecka.
W skład modelu „Nawigator zdobywców przyszłości” 
wchodzą następujące elementy:
  Skaner  Kompetencj i  – model  d iagnozy  do  

wykorzystywania przez wychowawców i specjalistów 
pracujących w domach dziecka. Dzięki Skanerowi 
Kompetencji będzie możliwe zidentyfikowanie nie tylko 
deficytów dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim 
odkrycie ich talentów i potencjału. Będą to testy 
psychometryczne w wersji komputerowej oraz 
papierowej. Dostępny będzie także podręcznik 
metodologiczny do prowadzenia diagnozy, w tym film 
instruktażowy. 

 Akademia Rozwoju Kompetencji – to kompleksowy 
program zawierający elementy stworzone specjalnie dla 
dzieci i młodzieży oraz dla wychowawców i specjalistów. 

REALIZACJA PO KL

Fot. Damian Szwagierczak/Dom Dziecka w Skopaniu



W jego skład wejdą: gra multimedialna (wspomagająca 
proces rozwoju i wzmacniająca kompetencje społeczne) 
wraz z instrukcją dla dzieci i młodzieży oraz wychowawców, 
a także skrypty i tutoriale dla obu zainteresowanych grup. 
Wychowankowie będą uczestniczyć w zajęciach 
indywidualnych oraz grupowych oraz w szkoleniach 
zawodowych u pracodawców. 

 Program Life-Tutoring – w ramach programu za sprawą, 
którego pracownicy domów dziecka oraz wolontariusze 
mają stać się dla wychowanków „Przewodnikami do 
dorosłości”, powstaną przewodniki metodologiczne, 
programy szkoleniowe i inne. 

 Paszport do przyszłości – będzie to segregator, który będą 
musieli uzupełnić sami wychowankowie. Zawarte w nim 
zostaną informacje prezentujące ich potencjał: talenty, 
zainteresowania, osiągnięcia, odbyte szkolenia. 

 Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych (WMUS) – to 
dokument opracowany przez ekspertów pokazujący ścieżki 
współpracy domów dziecka z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz wychowanków. WMUS będzie 
przewodnikiem wskazującym, jaką ofertą dysponuje dany 
podmiot i podpowiadać, gdzie wychowankowie mogą 
szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Nawigator zdobywców przyszłości wyróżnia kilka 
innowacyjnych cech:
 rozpoczęcie okresu przygotowania wychowanków do  

wejścia w dorosłość już od 8 roku życia,
   wprowadzenie elementów coachingu i tutoringu, 
  włączenie do modelu przedstawicieli instytucji i lokalnych 

społeczności, 

  nowatorskie metody pracy dla kadry domów dziecka 
(np. coaching, technologie IT w tym stworzenie 
komputerowej gry edukacyjnej).

Aktualnie po zatwierdzeniu strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego Beneficjent rozpoczął drugi etap wdrażania 
projektu innowacyjnego testującego, tj. testowanie 
opracowanego produktu, zgodnie z harmonogramem 
realizacji projektu faza testowania zakończy się w czerwcu 
2014 r. Weryfikacja skuteczności testowania innowacji i jej 
efektów prowadzona będzie między innymi poprzez 
ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną, uwzględniającą 
wszystkie dane z fazy testowania (opinie testerów – 
odbiorców/użytkowników oraz obserwatorów ze strony 
zespołu projektowego). W następnej kolejności, zgodnie 
z założeniami projektu - na podstawie analizy efektów 
testowania Projektodawca opracuje ostateczną wersję 
produktu finalnego i przekaże jego opis do sekretariatu sieci 
tematycznej celem dokonania walidacji przez sieć 
tematyczną .  W przypadku  pozy ty wnej  oceny  
innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego 
produktu finalnego, końcowy efekt realizacji projektu 
(model Nawigator zdobywców przyszłości) zostanie 
upowszechniony i włączony do głównego nurtu polityki 
(planowany termin grudzień 2014 r. – marzec 2015 r.).

Grzegorz Urban
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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Od lutego 2013 roku w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej realizowany jest innowacyjny projekt testujący 
„PI – MIGACZ”. Pomyślnie zakończony etap testowania, czyli zatwierdzona strategia, umożliwił kontynuację projektu, 
którego celem jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na prawo jazdy kat. B w części 
teoretycznej dla osób głuchych, głuchoniemych czy niedosłyszących poprzez wypracowanie pakietu MIGACZ.

Projekt realizowany jest w trójstronnym partnerstwie, gdzie 

Liderem jest szkoła nauki jazdy ELMAK, a parterami La Fuente 

Consulting – firma specjalizująca się w ewaluacji i Otawa 

Group – firma szkoleniowo-badawcza.

Zgodnie z założeniami docelowo użytkownikami projektu 

będą wszystkie szkoły nauki jazdy na Podkarpaciu, a nawet 

w Polsce, a potencjalnymi odbiorcami wszystkie osoby 

głuche i niedosłyszące, które nie posiadają prawa jazdy.
Dostępne w Polsce materiały, które przygotować mają do 

egzaminu na prawo jazdy nie są dostosowane do 

specyficznych potrzeb osób głuchych, głuchoniemych

i niedosłyszących. Są bowiem przygotowane w języku 

polskim, który dla osób z tej grupy jest językiem obcym. 

Dla około 90% osób z tą niepełnosprawnością 

podstawowym narzędziem komunikacji jest język migowy, 

charakteryzujący się niewielkim zróżnicowaniem, brakiem 

odmian i specyficzną składnią. Kodeks drogowy rozumie co 

najwyżej 20% osób niesłyszących. Problemem nie jest 

natomiast dla nich prowadzenie pojazdu. Zatem barierą w 

zdobyciu prawa jazdy jest zdanie egzaminu w części 

teoretycznej. Powstanie PAKIETU MIGACZ ma tą barierę 

zniwelować.

Dzięki narzędziu, którego wstępna wersja będzie 

w najbliższym czasie testowana w szkołach nauki jazdy na 

Projekt innowacyjny „PI – MIGACZ”



terenie województwa podkarpackiego, możliwe będzie 

dostarczenie placówkom szkolącym kierowców, gotowego 

rozwiązania pomocnego w przygotowaniu do teoretycznej 

części egzaminu na prawo jazdy. Produkt ma umożliwić naukę 

przez zrozumienie oraz dzięki możliwości korzystania 

z materiałów edukacyjnych w domu pozwoli utrwalać 

informacje i dostosować tempo nauki do indywidualnych 

potrzeb i możliwości każdego uczestnika. PAKIET MIGACZ to 

multimedialny zestaw edukacyjny przygotowany w Polskim 

Języku Migowym, składający się ze słownika pojęć 

abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy, kodeksu drogowego, 

podręcznika i zestawu ćwiczeń przygotowujących do 

egzaminu wraz z interpretacją znaków drogowych, kursu 

pierwszej pomocy, testów oraz instrukcji dla użytkowników. 

Poszczególne narzędzia mają funkcjonować zarówno 

w postaci niezależnych od siebie części jak i jako integralna 

całość. Stworzeniu wersji zintegrowanej służyć ma 

oprogramowanie produktu finalnego czyli opracowanie 

programu, którego głównym zadaniem będzie odegranie roli 

przewodnika, nauczyciela, trenera „oprowadzającego” 

użytkowników i odbiorców po poszczególnych składnikach 

pakietu. Pakiet ma więc być multimedialny i zarazem 

interaktywny, przyjazny i pomocniczy tak by ułatwić 

i uprzyjemnić proces edukacji, umożliwić samodzielną naukę 

poza salą szkoleniową. Dzięki niemu nauczanie ma więc być 

skuteczniejsze i prowadzić do trwalszych efektów. 

Jednocześnie, dzięki temu, że pakiet zostanie nieodpłatnie 

udostępniony na płytach cd, DVD oraz w Internecie, koszty 

kursów prawa jazdy dla osób głuchych, głuchoniemych

i niedosłyszących zmaleją do poziomu kosztu kursu 

standardowego. Będą zatem mogły być wykorzystywane, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, przez wszystkie 

zainteresowane tym szkoły nauki jazdy.

W ramach projektu zakończono etap badań, które miały 

bardziej precyzyjnie zdiagnozować problemy zauważane na 

etapie konstrukcji wniosku. Przeprowadzona diagnoza 

polegała na realizacji trzech typów badań: desk research, 

jakościowych i ilościowych. Celem badań było określenie 

problemów związanych z opanowaniem teorii prawa jazdy, 

następnie konsultacja kształtu PAKIETU MIGACZ pod kątem 

potrzeb samych zainteresowanych czyli zarówno osób 

niepełnosprawnych jak i instruktorów, którzy mają z nimi 

pracować. Badania jakościowe przeprowadzone zostały na 

grupie 5 osób niesłyszących oraz 10 instruktorów prawa 

jazdy. Badania ilościowe polegały na przeprowadzeniu ankiet 

z 200 osobami niesłyszącymi i 50 instruktorami prawa jazdy. 

W październiku 2013 roku zatwierdzona została strategia 

projektu co umożliwiło testowanie wstępnej wersji 

produktu. PAKIET MIGACZ będzie weryfikowany przez 

45 osób niesłyszących i niedosłyszących w trzech szkołach 

nauki jazdy w naszym województwie. Osoby do trzech grup 

testujących będą rekrutowane w taki sposób, aby wszystkie 

trzy grupy były podobne pod względem głębokości 

niedosłuchu, momentu uszkodzenia słuchu, miejsca 

zamieszkania. Wśród szkół nauki jazdy uczestniczących 

w testowaniu pakietu jedna będzie miała duże 

doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy dla osób 

z niedosłuchem i przygotowała pakiet MIGACZ, druga 

będzie miała doświadczenie w nauczaniu osób 

niepełnosprawnych metodą tradycyjną, trzecia natomiast 

nie będzie posiadała doświadczenia w tym zakresie. Takie 

badanie pozwoli na sprawdzenie efektywności rozwiązania. 

Wyniki testowania umożliwią uzyskanie narzędzia, które 

w jak najwyższym stopniu będzie dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. 

W XXI wieku posiadanie prawa jazdy poprawia sytuację 

osób niepełnosprawnych na rynku pracy, niezbędne jest 

również w życiu codziennym. Uzyskanie uprawnień do 

kierowania pojazdem stało się znacznie trudniejsze po 

wejściu w życie zmian zasad organizacji i zaliczenia części 

teoretycznej prawa jazdy. W przypadku osób niesłyszących, 

które mają znacznie mniejsze możliwości zrozumienia treści 

pytań jest to szczególnie trudne. Mamy nadzieję, że dzięki 

PAKIETOWI MIGACZ problemy te będą znacznie mniejsze. 

Natomiast możliwość wykorzystania wypracowanych 

narzędzi bez konieczności ponoszenia kosztów,  przyczyni 

się do wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 

w dostępności do szkoleń z zakresu prawa jazdy.

Katarzyna Olechowska-Sadowska
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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W odpowiedzi na ogłoszone konkursy złożonych zostało 

13 205 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 478 

wniosków pochodziło od beneficjentów posiadających 

siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. 
Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z beneficjentami 

2 261 umów na realizację projektów w ramach PO KL na 

łączną kwotę ponad 2,2 mld zł.
Pierwotnie województwo podkarpackie otrzymało 

na realizację Programu w latach 2007-2013 kwotę 

w wysokości 432 312 702 euro. 
Obecnie po zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

z dnia 1 stycznia 2014 r. alokacja dla Podkarpacia wzrosła

i wynosi 548 287 243 euro. 

Wybrane efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu
Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie 

kierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa, 

w tym do grup osób znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Wsparcie realizowane jest także na 

rzecz obszaru edukacji, poczynając od przedszkolnej i kończąc 

na edukacji osób dorosłych. Wspierany jest sektor 

przedsiębiorstw poprzez pomoc doradczą i szkoleniową 

udzielaną pracodawcom i pracownikom pracodawców 

przechodzących procesy restrukturyzacyjne, podkarpackim 

przedsiębiorstwom zaangażowanym w procesy zmian profilu 

prowadzonej działalności. Wymiernym sukcesem projektów 

realizowanych w ramach PO KL są osiągnięte rezultaty 

zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Niektóre efekty 

związane z dokonanymi zmianami nie zawsze da się 

„zmierzyć” np. zmian w postawach osób. Na wiele efektów 

końcowych trzeba też będzie poczekać. Zatem poniżej 

przedstawione zostały jedynie niektóre efekty 

dofinansowania projektów realizowanych w ramach 

poszczególnych Priorytetów.

• Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1) 86 416 osób wzięło udział w realizowanych projektach, 

w tym m.in.:
− 82 030 osób bezrobotnych,
− 2 577 osób niepełnosprawnych,
− 51 326 osób z terenów wiejskich,

STAN WDRAŻANIA PO KL

STAN WDRAŻANIA PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI 
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Rok 2014 to 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej i zarazem 8 rok wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO KL dla województwa podkarpackiego, 

ogłosił w 2007 roku (jako pierwsza instytucja w Polsce) trzy konkursy pilotażowe w ramach wdrażanego Programu. Do końca 

2013 roku zostało ogłoszonych 144 konkursów.

Mapa 1 Aktywność podkarpackich beneficjentów
 w składaniu wniosków o dofinansowanie



2) 32 988 osób zostało objętych Indywidualnym Planem 

Działania, (a więc dostosowanej do potrzeb i możliwości 

uczestnika ścieżki wyznaczającej etapy postępowania i formy 

wsparcia potrzebne konkretnej osobie)
3) 268 pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia 

zakończyło udział w szkoleniach specjalistycznych mających 

bezpośredni wpływ na podniesienie jakości świadczonych 

usług, 
4) 13 489 osób uzyskało środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym m.in.:
− 237 osób niepełnosprawnych,
− 3 979 osób długotrwale bezrobotnych,
− 7 862 osoby z terenów wiejskich,
− 2 758 osób w wieku 15-24 lat,
− 739 osób w wieku 50-64 lat,
Dzięki powstaniu 13 489 nowych podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą – liczba łączna nowopowstałych 

miejsc pracy wynosi 14 050. 
5) w ramach projektów inżynierii finansowej, w których 

pomoc w formie pożyczek na założenie działalności 

gospodarczej udzielana jest przez podmioty pełniące funkcję 

Pośredników finansowych, 12 osób skorzystało z usług 

doradczych, a 30 osób uczestniczyło w szkoleniach,
6) zrealizowano 34 projekty wspierające rozwój inicjatyw 

lokalnych związanych z pobudzeniem dodatkowych działań 

edukacyjnych, szkoleniowych, akcji i kampanii promujących 

potrzebę podejmowania nowych działań na obszarach 

wiejskich, tworzenia miejsc integracji i aktywizacji 

obywatelskiej mieszkańców gmin (świetlice z odpowiednim 

wyposażeniem, prelekcjami np. z zakresu ochrony 

środowiska itp.).

• Priorytet VII Promocja integracji społecznej

1) 40 233 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, 

w tym m.in.:
− 20 506 osób bezrobotnych,
− 6 771 osób niepełnosprawnych,
− 23 676 osób z terenów wiejskich,
Jeżeli weźmie się pod uwagę, że głównymi odbiorcami 

wsparcia w Priorytecie VII są klienci pomocy społecznej 

wymagający szczególnych form wsparcia i zachęty do zmiany 

swoich postaw – to udział tak sporej liczby osób w projektach 

(przy często dużej niechęci z ich strony do podejmowania 

jakichkolwiek działań) już jest sukcesem.
2) 19 743 klientów instytucji pomocy społecznej zostało 

objętych kontraktami socjalnymi, tj. zindywidualizowanymi 

i uzgodnionymi wspólnie działaniami „wyprowadzającymi” 

ze stanu bezradności zawodowej, życiowej,
3) 7 528 osób otrzymało wsparcie w ramach podmiotów 

ekonomii społecznej,

4) zrealizowano 70 projektów wspierających rozwój 

inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności 

lokalnych, w tym zwłaszcza umożliwiających likwidowanie 

negatywnych skutków przerywania przez młodzież nauki, 

nadużywanie alkoholu itp.,
5) utworzenie niezwykle potrzebnych w regionie instytucji 

wspierających osoby wymagające szczególnej troski i opieki 

(jak np. osoby niepełnosprawne) takich jak: 
−  63 spółdzielnie socjalne,
− 2 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola Żyrakowska, 

Oleszyce), 
−  2 Centra Integracji Społecznej (Rzeszów, Przemyśl),
− 7 Klubów Integracji Społecznej (Nowa Sarzyna, Ustrzyki 

Dolne, Kąkolówka, Wysoka, Ropczyce, Nisko, Kolbuszowa), 
−  1 Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło),
−  2 świetlice terapeutyczne (Nisko, Stalowa Wola),
− 9 klubów środowiskowych dla młodzieży (2 w Gminie 

Pilzno, 4 w Gminie Sokołów Młp., po 1 w Radymnie, Nisku, 

Stalowej Woli).
Ponadto ze wsparcia PO KL skorzystały 2 Zakłady Aktywności 

Zawodowej (Wola Rafałowska, Jarosław).
6) 1 270 pracowników jednostek pomocy społecznej oraz 

instytucji zajmujących się aktywną integracją społeczną

i zawodowa, podwyższyło swoje kwalifikacje w ramach 

szkoleń.

• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

1) 54 274 osób wzięło udział w realizowanych projektach, 

w tym m.in.:
− 1 448 osób bezrobotnych,
− 1 038 osób samozatrudnionych,
− 7 866 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach,
− 10 873 osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach,
− 8 928 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach,
− 13 508 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach,
− 178 osób niepełnosprawnych,
2) 48 344 osoby zakończyły udział w projektach 

szkoleniowych, w tym wysoko specjalistycznych,
3) 20 397 pracowników o niskich kwalifikacjach zakończyło 

udział w szkoleniach,
4) 574 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 

procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, zostało 

objętych działaniami szybkiego reagowania,
5) 853 osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych 

procesami restrukturyzacyjnymi, zostało objętych 

działaniami szybkiego reagowania,
6) 5 343 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem 

w zakresie projektów szkoleniowych,
7) 8 przedsiębiorstwom udzielono wsparcia w zakresie 

skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą,

STAN WDRAŻANIA PO KL



8) 189 osób zostało objętych wsparciem w zakresie 

przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności 

gospodarczej typu spin off lub spin out,
9) 211 doktorantów otrzymało stypendia naukowe,
10) 453 osoby uzyskały środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w wyniku czego powstało 489 nowych miejsc 

pracy.

• Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
   w regionach

1)  96 803 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, 

w tym m.in.:
−  4 501 osób bezrobotnych,
−  71 438 osób uczących lub kształcących się,
−  661 osób niepełnosprawnych,
− 85 osób należących do mniejszości narodowych 

i etnicznych,
− 67 580 osób z terenów wiejskich,
2) 454 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały 

wsparcie w ramach Priorytetu,
3) 16 544 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych 

formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich,
4) wypłacono 5 435 stypendiów uczniom szczególnie 

uzdolnionym,
5) 895 szkół podstawowych zrealizowało projekty dotyczące 

indywidualizacji nauczania,
6) 673 szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne 

prowadzące kształcenie ogólne) zrealizowały projekty 

rozwojowe,
7) 209 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło 

programy rozwojowe,
8) 204 szkoły i placówki kształcenia zawodowego 

współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania 

programów rozwojowych,
9) 9 032 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach,
10) 5 421 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu 

zawodowym w krótkich formach,
11) 1 070 osób dorosłych uczestniczyło w kształceniu 

ustawicznym,
12) 61 osób dorosłych skorzystało z usług doradztwa 

edukacyjno-szkoleniowego,
13) zrealizowano 197 oddolnych inicjatyw społecznych.
Istotnym efektem realizacji projektów w ramach PO KL jest 

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który ma 

przyczyniać się do wzrostu poziomu zatrudnienia. 
Wskaźnik ten mierzony jest w ramach Poddziałania 6.1.1 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy, 6.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych, 7.2.1 Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie. W przypadku projektów 

konkursowych, pomiaru wskaźnika dokonuje się wyłącznie 

w tych projektach, w których spełnienie kryterium wyboru 

projektu dot. efektu zatrudnieniowego było obowiązkowe. 

Wskaźnik efektywności  zatrudnieniowej  został  

wprowadzony do Planów Działania po raz pierwszy w 2011 

roku i mierzony jest dla osób, które rozpoczynały udział 

w projektach od tego roku. 

Na koniec 2013 roku wskaźnik kształtuje się na 

następującym poziomie:
• Priorytet VI – 60,36% (na 22 026 osób zatrudnienie 

znalazło 13 294 osoby),
• Priorytet VII – 38,98% (na 372 osoby zatrudnienie znalazło 

145 osób),
• Priorytet VIII – 67,76% (na 490 osób zatrudnienie znalazło 

332 osoby).
Łącznie dla wszystkich trzech Priorytetów wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 60,17%.

Realizacja projektów w ramach komponentu regionalnego 

PO KL jest niezwykle ważna dla rozwoju potencjału 

intelektualnego i zawodowego mieszkańców Podkarpacia, 

niwelowania problemów na regionalnym rynku pracy oraz 

wspierania przedsiębiorstw i ich kadr.
Jednak potrzeby regionu w tym zakresie są nadal ogromne, 

stąd WUP czyni starania o jak najlepsze wykorzystywanie 

alokacji z PO KL – skutkujące wysokimi rezultatami. 

Charakter projektów tzw. „miękkich” i ich specyfika 

(oddziaływanie na zmianę postaw i zachowań, pobudzanie 

do aktywności zawodowej i mobilności, podnoszenie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych, itd.) mają wpływ na 

zmiany w sytuacji społecznej regionu nieraz w dłuższej 

perspektywie, jednak daje się je już zauważyć – czego 

przykładem są chociażby przytoczone wskaźniki dot. 

podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektów PO KL.

Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL

STAN WDRAŻANIA PO KL
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