
nr 26 czerwiec 2014

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Robotyka kluczem do rozwijania kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych

Nowe konkursy ogłaszane przez WUP w Rzeszowie



Transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki a 
przedsiębiorstwami w ramach Poddziałania 8.2.1

10 000 miejsc szkoleniowych

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 w województwie podkarpackim

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

w naszym najnowszym biuletynie. Nasi partnerzy z niecierpliwością 
oczekują na nowe konkursy i możliwości związane z aplikowaniem 
o środki unijne, zasypują nas pytaniami czy ogłaszać będziemy 
jeszcze jakieś nabory, kiedy ruszy nowy Program RPO, na co będzie 
przeznaczony EFS. W biuletynie informujemy zatem także 
o zmianach w Planach działania na 2014-2015 rok, które zakładają 
ogłoszenie, jeszcze w tym roku, dodatkowych konkursów w ramach 
Poddziałania 7.2.2 oraz 8.1.2. Zachęcamy Państwa do lektury 
niniejszego numeru, w którym znajdziecie Państwo m.in. artykuły 
dotyczące dobrych praktyk aktywnego uczestnictwa różnych 
podmiotów gospodarczych naszego regionu w absorpcji środków 
EFS. Takim przykładem jest aktywność ośrodków pomocy 
społecznej ukierunkowana na stosowanie innowacyjnych metod 
pracy w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych. 
Zwracamy Państwa uwagę także na projekty realizowane w ramach 
współpracy ponadnarodowej, które pozwalają nam na adaptację 
innowacyjnych rozwiązań od partnera zagranicznego lub wspólne 
ich wypracowanie. Niewątpliwie na rozpropagowanie zasługuje 
projekt rozwijający zainteresowania uczniów, który zakończył się 
bardzo dużym sukcesem tj. zwycięstwem jego uczestników 
w Ogólnopolskim Konkursie Robotyki. Przykładów bardzo dobrego 
wykorzystania dostępnych nam środków finansowych jest wiele 
i chcemy, aby zdobyte wieloletnie doświadczenia wykorzystane 
zostały w nowym RPO, przy którym nasze dotychczasowe 
zaangażowanie i potencjał instytucjonalny oraz kadrowy - 
z pewnością będą bardzo przydatne.

Tomasz Czop

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Czerwiec to niezwykle trudny i „nasilony” o dodatkowe zadania 
miesiąc dla chyba każdej instytucji – to bowiem okres sprawozdań, 
raportów, podsumowania działań podejmowanych w I półroczu. 
Także WUP w Rzeszowie z jednej strony dokonywać musi 
szczegółowych analiz związanych z wykorzystaniem alokacji na 
kończący się powoli PO KL, zbilansować potrzeby w każdym 
z realizowanych Priorytetów, zaplanować jakie działania można 
jeszcze podjąć, a z drugiej strony to czas przygotowywania się do 
już podejmowanych działań samorządu województwa 
podkarpackiego związanych z nowym programem RPO na lata 
2014-2020. Przed nami zatem „gorący” okres i prace 
o wielokierunkowym charakterze, zwłaszcza, że zmieniły się 
radykalnie także przepisy dotyczące naszych najważniejszych 
partnerów na rynku pracy tj. powiatowych urzędów pracy, które 
funkcjonować będą w zupełnie nowej formule i przy znacząco 
zmienionych zasadach finansowania. O tym m.in. informujemy 
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W tym dniu w Warszawie oraz w poszczególnych 
województwach Polski zorganizowane zostały imprezy 
regionalne, które miały na celu zaprezentowanie skali 
pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych, do których 
przyczyniły się Fundusze Europejskie. 
W Rzeszowie imprezę pt. „Unia – Strzał w 10-tkę” 
zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. Impreza odbyła się na rzeszowskim Rynku
i towarzyszył jej szereg atrakcji, wśród których 
„najsmaczniejszą” był tort urodzinowy. Nie zabrakło również 
konkursów nt. Unii Europejskiej oraz występów regionalnych 
artystów i sportowców. Punktem kulminacyjnym był koncert 
pt. „10 lat w Unii Europejskiej – muzyczna podróż po Europie” 
w wykonaniu Orkiestry Kukla Band z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej 
w Rzeszowie. Na płycie Rynku rozstawione zostały namioty ze 
stoiskami wystawienniczymi, na których prezentowali się 
zarówno beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego 
jak i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W imprezie 
czynnie uczestniczył również Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie, który przygotował stoisko informacyjne PO KL. 

1 maja 2014 r. obchodziliśmy 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju zaproponowało organizację wielu akcji związanych z obchodzoną rocznicą.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców Rzeszowa jak i przyjezdnych gości.
W dniach 1-11 maja br. w całej Polsce zorganizowana została 
akcja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W akcję 
włączyli się m.in. podkarpaccy beneficjenci Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz osoby, które dzięki 
uczestnictwu w projektach PO KL pozyskali dotacje na 
założenie własnej działalności gospodarczej oraz spółdzielni 
socjalnej. Uruchomiona została strona internetowa akcji 

, na której można było znaleźć informacje 
o wszystkich uczestnikach akcji oraz opisy przewidzianych 
atrakcji. 

W akcji udział wzięli projektodawcy wdrażanego przez WUP 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz podmioty 
gospodarcze utworzone w ramach zrealizowanych 
projektów:
Beneficjenci PO KL:
• Bank Spółdzielczy w Dębicy, Filia Mielec realizujący 

projekt pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem 
Spółdzielczym w Dębicy,

• Gmina Miasto Rzeszów realizująca projekty pt.: IKE – 
Inkubator Kadr Ekonomicznych, Heca z pieca Wybryki 
Grafiki, Więcej wiedzieć i rozumieć - każde dziecko ma 
prawo do szczęścia i sukcesu, Nieświęci garnki lepią,

•  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Jarosławiu realizujące projekt 
pt. BAR „EUROPEJSKIE KLIMATY”,

•  SOLAR-BIN Sp. z o.o. Energia S.K.A. realizująca projekt 
pt. Kompania solarna na Podkarpaciu - instalator PV.

Powstałe firmy/spółdzielnie socjalne:
•  Anioł Zdrowia, Gabinet Refleksologii z Rzeszowa,
•  Centrum Sportu i rekreacji OZON w Brzozowie,

www.10latwue.pl

10 lat Polski w UE
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• Firma BHP SERWIS z Leska  (szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy),

•  Firma BLUY z Przemyśla  (produkcja  i  sprzedaż odzieży 
damskiej),

•   Firma Zenit z Rogoźnicy (montaż instalacji solarnych),
•   Kancelaria Adwokacka Tomasz Międlar, Rzeszów,
•  MobilTur - Mobilna wypożyczalnia sprzętu turystycznego 

z Jasła,
•   Studio Kosmetyczne „ASTERIA” z Rzeszowa,
•   Szkoła Jazdy L-Bea z Przemyśla,
• Zagroda Jeździecka MUSTANG w Dzikowcu (Ośrodek 

Jeździecko-Rehabilitacyjny),
• Spółdzielnia socjalna „WYSPA PRZYGÓD” z Mielca (sala 

zabaw dla dzieci).

W ramach obchodów 10-lecia uczestnictwa Polski 
w strukturach Unii Europejskiej, Telewizja Polska 
transmitowała liczne programy prezentujące pozytywne 
zmiany w naszym kraju, wynikające z wdrażanych Programów 
Operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych.
Jednym z wydarzeń związanym z Podkarpaciem był udział 
Liderki ds. osób 50+, Pani Bernadety Głód w programie TVP2 
pt. „Pytanie na Śniadanie” emitowanym 2 maja 2014 r. 
W audycji poświęconej problemom osób powyżej 50 r. ż. na 
rynku pracy zaprezentowano ciekawe inicjatywy 
pobudzające oraz wspierające aktywność osób z tej grypy. 
Obok Liderki w programie wzięła udział osoba w wieku 50+, 
która otrzymała dofinansowanie na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej i obecnie z powodzeniem prowadzi 
firmę w branży medycznej. Bohater krótkiego reportażu, 

opowiedział swoją historię związaną z utratą pracy, procesem 
jej poszukiwania oraz dokonywania wyborów zawodowych. 
Efektem jego wysiłków ukierunkowanych na znalezienie 
zatrudnienia było założenie własnej firmy, w podjęciu tej 
decyzji pomocne okazały się informacje uzyskane od Lidera 
ds. osób 50+ przekazane podczas spotkania zorganizowanego 
dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji. 

Podczas emisji programu 
była okazja do bliższego 
zaprezentowania rol i  
liderów wspierających 
osoby w wieku 50+ a także 
osoby niepełnosprawne, 
a więc grup będących 
w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, 
s p o s o b ó w  d o t a r c i a  
i aktywizacji osób de 
faworyzowanych oraz 
pomocy w kontekście ich 
powrotu na rynek pracy.
Pani Bernadeta Głód 
prezentując specyfikę 
pracy liderów zaznaczyła, że liderzy wywodzą się 
bezpośrednio ze środowisk do, których na co dzień 
docierają. Dzięki pracy w terenie znają problemy i potrzeby 
osób, które obejmują wsparciem. Przekazują oni 
bezpośrednio informacje na temat możliwości udziału 
w projektach a także aktywizują lokalne środowiska do 
p r z y g o t o w y w a n i a  p r o j e k t ó w  f i n a n s o w a n y c h  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Kapitał Ludzki.
Liderzy w kontaktach z pracodawcami promują pozytywny 
wizerunek pracownika 50+,  podkreśla ją  wagę 
wykorzystania ich bogatego doświadczenia, pozytywne 
cechy np. zdyscyplinowanie, sumienność. Często zdarza się, 
że muszą wspierać osoby z grupy 50+ w pokonywaniu 
bariery związanej z niskim poczuciem własnej wartości oraz 
niechęcią do zmian, przedstawiając m.in. możliwości 
skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach 
realizowanych projektów PO KL.
Warto podkreślić, że wspólne działania lidera i innych osób 
udzielających się społecznie pozwalają organizować się 
lokalnym społecznościom i realizować przedsięwzięcia 
aktywizujące osoby 50+ i osoby niepełnosprawne,
np. poprzez przygotowywanie projektów skierowanych 
konkretnie do tych grup osób czy zmianę nastawienia 
pracodawców w kontekście ich zatrudniania, co w efekcie 
przyczynia się do redukcji bezrobocia wśród osób powyżej 
50 r.  ż.  i  osób  niepełnosprawnych.
Zachęcamy osoby 50+ i osoby niepełnosprawne do kontaktu 
z Liderami, których dane kontaktowe dostępne są na 
stronach internetowych poszczególnych Regionalnych 
Ośrodków EFS w Rzeszowie ( ); 
w Tarnobrzegu ( ); 
w Krośnie ( ) i w Przemyślu 
( ).

http://www.rzeszow.roefs.pl/
http://www.tarnobrzeg.roefs.pl/

http://www.krosno.roefs.pl/
http://www.przemysl.roefs.pl/

Renata Chmaj, Paweł Pasterz
Wydział Koordynacji PO KL
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Targi pracy są doskonałą okazją nie tylko do bezpośredniego 
kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcą ale także do 
pozyskania informacji mających duże znaczenie w planowaniu 
własnego rozwoju zawodowego oraz realizacji już 
wytyczonych celów edukacyjnych i zawodowych. Osoby 
odwiedzające Targi Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu 
poszukiwały różnorodnych informacji przydatnych 
im w uzyskaniu zatrudnienia lub zmianie dotychczasowej 
pracy. Wiele cennych informacji uzyskali oni na stoisku 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy obsługiwanym przez doradców 
zawodowych, doradców sieci EURES oraz specjalistów 
zaangażowanych w realizację zadań wynikających z wdrażania 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ciągle jeszcze jest 
duża grupa osób, które nie zdają sobie sprawy 
jakie konkretnie korzyści płyną na co dzień 
z istnienia w UE i 10-letniej przynależności do niej, 
co warto wiedzieć, żeby skorzystać z pomocy 
programów unijnych w zmianie swojej 
niekorzystnej sytuacji zawodowej. Odpowiedzi na 
te pytania odwiedzający targi mogli uzyskać 
poprzez rozmowę oraz dostarczone im publikacje 
promujące dobre praktyki w wykorzystaniu 
środków unijnych oraz efekty uczestniczenia 
w programach realizowanych w ramach PO KL. 
Dotychczasową wiedzą z zakresu funkcjonowania 
UE oraz realizacji komponentów PO KL 
wdrażanych przez WUP, uczestnicy targów mogli 

wykazać się podczas przygotowanego dla nich 
konkursu. Stopień trudności pytań był różny 
i dotyczył np. daty przystąpienia Polski do UE, 
ty tu łu  hymnu UE,  s iedz iby  Trybunału  
Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Banku 
Centralnego, rozwinięcia skrótu PO KL, form 
wsparcia dla osób bezrobotnych oferowanych 
w projektach współfinansowanych ze środków 
unijnych.  W konkursie uczestniczyło około 
20 osób, znaczną część grupy stanowiły osoby 
młode, które poprawnie odpowiadały na 
większość z wylosowanych pytań. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki 
w formie materiałów promocyjnych PO KL. 
Przeprowadzony konkurs był okazją nie tylko do 
sprawdzenia poziomu swojej wiedzy ale także jej 
utrwalenia i pozyskania informacji, które mogą 

być przydatne w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji 
problemowych związanych ze znalezieniem zatrudnienia. 
Osoby zainteresowane pomocą dowiedziały się np. jak 
w przypadku braku środków finansowych zmienić, 
podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć 
doświadczenie zawodowe, założyć własną firmę. Zostali oni 
poinformowani gdzie i jak poszukiwać informacji 
o realizowanych projektach współfinansowanych 
ze środków unijnych oraz o sposobach dokonywania 
zgłoszeń udziału w projekcie. 

Konkurs wiedzy o UE i PO KL na Targach Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu

Targi pracy są doskonałą okazją nie tylko do bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcą ale także do 
pozyskania informacji mających duże znaczenie w planowaniu własnego rozwoju zawodowego oraz realizacji już wytyczonych 
celów edukacyjnych i zawodowych.

Krystyna Bęc

Wydział Koordynacji PO KL



Obrady poprowadził przewodniczący PKM – Pan Tadeusz 
Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja i głosowanie 
nad zmianami w Planach Działania na lata 2014-2015 
dla Priorytetów VII i VIII PO KL. 
W związku z wyłonieniem w ramach ogłoszonego w zeszłym 
roku konkursu z Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii 
społecznej jednego projektu, w ramach którego przewidziane 
jest utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
obejmującego swoim wsparciem tylko część województwa, 
zaszła konieczność zapewnienia, również na pozostałym 
obszarze, wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i osób 
zainteresowanych działalnością w tym sektorze. W związku
z powyższym IP zdecydowała ponownie ogłosić nabór mający 
na celu wyłonienie drugiego podmiotu, który pełniłby rolę 
ośrodka na pozostałym terenie.  Jednakże ze względu na brak 
zapisów dotyczących planowanego konkursu w Planach 
Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL 
koniecznym było uzyskanie pozytywnej opinii Podkomitetu.
W wyniku oszczędności finansowych pozostających 
w dyspozycji IP, WUP zdecydował się ogłosić również 
dodatkowy konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2  Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie 
o planowanej alokacji 8 mln PLN. Konkurs ten był pierwotnie 
planowany do ogłoszenia w sytuacji pojawienia się 
dodatkowych środków, jednak brak wiedzy w zakresie 
oszczędności w momencie konstruowania pierwotnych 
zapisów Planów Działania, nie pozwalał na określenie puli 
dostępnej we wskazanym naborze, a co za tym idzie 
oszacowania przewidywanych wskaźników konkursu. 
Ponadto późny termin ogłoszenia naboru wymusił 
konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji 
projektów z planowanego pierwotnie 30 czerwca 
do 30 września 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi IZ, a także 
regulaminem pracy PKM, wszelkie zmiany w Planach 
Działania mające wpływ na kryteria ogłaszanych konkursów 
oraz zmianę alokacji wymagają akceptacji PKM. Pozytywna 
rekomendacja zmian przez PKM pozwala na poddanie pod 
głosowanie zmian przez Komitet Monitorujący PO KL, który 
odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w Gdańsku. Dopiero 
uchwała zatwierdzająca proponowane zmiany daje 

upoważnienie IP do podjęcia działań mających na celu 
ogłoszenie w/w naborów.
Zebrani na posiedzeniu członkowie Podkomitetu 
jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą opisane 
zmiany w Planach Działania PO KL na lata 2014-2015 dla 
Województwa Podkarpackiego.
Burzliwą dyskusję wywołała natomiast prezentacja raportu 
końcowego z badania ewaluacyjnego pt. „Badanie 
skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego 
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych 
p ra co d awcó w  wo j ewó d z t wa  p o d ka r p a c k i e go ”  
przedstawiona przez przedstawiciela wykonawcy badania – 
firmy CDS z Krakowa. Szczegółowo omówione zostały 
zagadnienia dotyczące grup odbiorców i formy wsparcia 
udzielanego na utworzenie działalności gospodarczej, 
zwłaszcza w przyszłej perspektywie finansowej, a także 
w zakresie roli Instytucji Otoczenia Biznesu i sposobów 
włączenia ich do procesu wsparcia w ramach EFS. Dyskusję 
zakończyło głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sposób 
wdrażania rekomendacji płynących z badania, która podjęta 
została jednogłośnie.
Ponadto członkowie Podkomitetu zapoznani zostali 
z aktualnym stanem wdrażania komponentu regionalnego 
PO KL na Podkarpaciu, wynikami „Sprawozdania rocznego 
z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za 
rok 2013” oraz stanem prac Regionalnej Sieci Tematycznej 
dla  Województwa Podkarpackiego.
Wszystkie materiały prezentowane na posiedzeniu, 
a także raport końcowy z omawianego badania dostępne 
są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie pod adresem 

Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL

http://pokl.wup-rzeszow.pl/

XVI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL

W dniu 2 czerwca br. w siedzibie WUP w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowskiej 9a, odbyło się już XVI posiedzenie Podkomitetu 

Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego.
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Projekty PUP w nowej perspektywie finansowej
30 maja 2014 roku zakończyły się konsultacje zewnętrzne opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu 

Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Po zatwierdzeniu przez ministra ds. rozwoju regionalnego 
wytyczne te obowiązywać będą w 16 regionalnych 
programach operacyjnych oraz w programie krajowym 
W i e d za  Ed u ka c j a  Rozwó j ,  ws p ó ł f i n a n s o wa ny m  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020. W dokumencie określone zostały 
zasady realizacji projektów przez powiatowe urzędy pracy 
w nowej perspektywie finansowej, dla których źródłem 
finansowania będą środki Funduszu Pracy i których realizacja 
w zakresie aktywnej polityki rynku pracy odbywać się będzie 
w oparciu o zasady znowelizowanej ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W projektach tych 
wykorzystywane będą dobre praktyki  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W monitorowaniu 
działań projektowych oraz jego rozliczaniu zastosowane 

zostaną uproszczenia wypracowane w toku konsultacji 
z udziałem przedstawicieli wszystkich szczebli wdrażania 
wyżej wymienionego rodzaju projektów, tj. powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy, urzędów marszałkowskich, 
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Decyzja 
o kontynuowaniu przez powiatowe urzędy pracy realizacji 
projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy 
w okresie programowania 2014–2020, jest wynikiem 
pozytywnych doświadczeń oraz osiąganych efektów w tego 
typu projektach realizowanych  w poprzednich 
perspektywach finansowych.

Małgorzata Drzewicka
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uzyskał od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dodatkowe środki w ramach 
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL z przeznaczeniem na wsparcie 
ukierunkowane na zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty. 

Aktualne konkursy w ramach Priorytetu VIII PO KL

Dodatkowe środki w wysokości 4.000.000 PLN zostały 
przeznaczone na kolejny konkurs dotyczący działań 
outplacementowych, real izowany w procedurze 
przyśpieszonego wyboru projektów tzw. „szybkiej ścieżki”. 
W ramach konkursu trwającego od 7 kwietnia 2014 r. 
możliwe jest uzyskanie dofinansowania realizacji projektów 
zakładających kompleksowe wsparcie skierowane 
do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty 
zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku. Możliwe do 
uzyskania przez te osoby wsparcie dotyczy przede wszystkim 
szkoleń zawodowych oraz studiów podyplomowych, 
poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz 
pośrednictwa pracy, staży i praktyk zawodowych oraz 
subsydiowanego zatrudnienia pracownika u nowego 
pracodawcy. Najbardziej popularną formą wsparcia 
w ramach działań outplacementowych pozostaje jednak 
bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach tego wsparcia 
uzyskać można pomoc szkoleniowo-doradczą dotyczącą 
założenia działalności gospodarczej oraz środki finansowe 
w wysokości 40.000 PLN. Dodatkowo po założeniu 
działalności można uzyskać wsparcie finansowe oraz 
doradcze w pierwszych miesiącach prowadzenia nowej firmy. 
Obecnie trwa również konkurs otwarty w ramach 

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw PO KL dotyczący współpracy sfery nauki
i biznesu. W ramach możliwych do realizacji projektów 
planowane wsparcie dotyczy organizacji staży dla 
pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (jak 
również odwrotnie – pracowników przedsiębiorstw 
w jednostkach naukowo-badawczych), szkoleń i doradztwa 
realizowanego przez pracowników naukowych na rzecz 
przedsiębiorstw planujących wdrożenie konkretnych 
rozwiązań innowacyjnych oraz tymczasowe zatrudnienie 
w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Również 
projektodawcy planujący współpracę projektową 
z partnerami zagranicznymi mają możliwość zgłoszenia 
w ramach tego konkursu, projektu z komponentem 
ponadnarodowym – warunkiem formalnym w tym 
przypadku jest konieczność zaplanowania w projekcie 
adaptacji na grunt krajowy rozwiązań wypracowanych 
w innym kraju.
Szczegóły dotyczące wyłonionych do realizacji projektów 
dostępne są na bieżąco na stronie internetowej 
Wo j e w ó d z k i e g o  U r z ę d u  P r a c y  w  R z e s z o w i e  

 oraz w siedzibie WUP 
na ul. płk. L. Lisa-Kuli 20.

Grzegorz Wyciślak
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

http://pokl.wup-rzeszow.pl/
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Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
w świetle nowej perspektywy finansowej 

W dniu 21 maja 2014 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy z terenu 
Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie roli Powiatowych 
Urzędów Pracy w nowej perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 w powiązaniu z nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omawiano źródła 
finansowania, zaangażowanie środków Funduszu Pracy na 
lata 2014-2020 a także programy operacyjne, których 
beneficjentami będą urzędy pracy.
Głównymi programami operacyjnymi adresowanymi do PUP 
będą: 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Priorytet 
Inwestycyjny 8.5, zbliżony swym zakresem do 
poddziałania POKL 6.1.3, na co zostanie przeznaczone 
ok. 40 mln Euro dla PUP) 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PI 8.6 
oferujący wsparcie dla osób młodych do 24 roku życia 
niepracujących, nieuczących się i niebiorących 
udziału w  szkoleniach tzw. NEET, na co zostanie 
przeznaczone ok. 120 mln Euro dla PUP).

Ponadto dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy zapoznali 
się z popytowym mechanizmem wyboru szkoleń w ramach 
Priorytetu Inwestycyjnego 8.9 przeznaczonych dla 
pracowników przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
Ideą przewodnią popytowego systemu finansowania było 
wprowadzenie zasady wyboru przez przedsiębiorcę szkolenia 
(usługi rozwojowej) faktycznie potrzebnej i przydatnej, 

a nie  takiej jaka jest oferowana w danej chwili przez firmę 
szkoleniową w ramach projektu.
Założenia systemu zostały opracowane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, która stworzyła koncepcję 
platformy elektronicznej pn. Rejestr Usług Rozwojowych. 
Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących 
usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, tak aby każdy 
zainteresowany przedsiębiorca mógł w sposób prosty 
i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich 
potrzeb oraz porównać z innymi ofertami.
Rejestr będzie pozwalał także na ocenę każdej usługi. Będzie 
on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno 
współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, 
finansowane w całości przez zamawiających (m.in. 
przedsiębiorców).
Wybór oferty będzie uznawany za rynkowy, ponieważ 
zainteresowany przedsiębiorca zapozna się z szeroką ofertą 
szkoleniową wiarygodnych podmiotów, uprzednio 
akredytowanych przez PARP. Planuje się, że w zależności od 
stopnia przydatności szkolenia (usługi rozwojowej) dla 
gospodarki województwa refundacja kosztów wyniesie od 
30 do 70% wartości. 

Adam Koszela
Zespół ds. Programowania Perspektywy Finansowej 

UE 2014-2020

Konferencja „Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS”

Jak ważna dla każdego z nas jest rodzina nie trzeba nikogo przekonywać, choć złośliwi mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się 
tylko na zdjęciach. O tym, że tak nie jest mogliśmy przekonać się podczas konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie, która odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 
25 czerwca br. 

Tematem, a zarazem motywem przewodnim konferencji była 
„Rodzina – najlepsza inwestycja wspierana z EFS”. Wśród 
panel istów znaleźl i  s ię  przedstawiciele Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu a także 
beneficjenci realizujący projekty ukierunkowane na wsparcie 
rodzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wypowiedzi i prezentacje poszczególnych osób przeplatane 
były materiałami filmowymi ukazującymi efekty wsparcia 
udzielonego w ramach EFS na Podkarpaciu a także ich 

oddziaływanie na życie codzienne rodzin uczestników 
projektów. 

Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Pan Tadeusz Pióro, który przywitał 
uczestników i przybyłych gości. Po kilku słowach wstępu 
Wicedyrektora ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie Pana Jerzego Cyprysia oraz Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Wojciecha 
Buczaka, zaprezentowana została podkarpacka rodzina 
w liczbach. Pani Angelika Koprowicz – reprezentująca Urząd 
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Statystyczny w Rzeszowie zaprezentowała, co o sytuacji 
podkarpackich rodzin mówi statystyka, co z niej wynika i do 
jakich celów jest ona przydatna. Tym wstępem rozpoczęły się 
prezentacje mające na celu przedstawienie problemów 
i potrzeb rodziny. Wystąpienie księdza dr Wiesława 
Matyskiewicza podkreśliło jak istotna jest pomoc różnych 
osób i instytucji w przezwyciężaniu barier, z jakimi borykają 
się, na co dzień mieszkańcy Podkarpacia. Na przykładzie 
zadań realizowanych w ramach Katedry Nauk o Rodzinie 
Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił istotę roli asystenta 
rodziny oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, wiedzę, 
w jaką powinna być wyposażona osoba kształcona w tym 
zawodzie a także popyt podkarpackiego rynku na tego typu 
usługi. Trudne sytuacje rodzin podkarpackich, od strony 
bardziej praktycznej, przedstawiła Pani Anna Dyndor - 
reprezentująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mielcu. Poruszyła istotną kwestię pomocy przy 
organizowaniu i ułatwianiu dostępu do optymalnego pakietu 
usług pomocy społecznej. Następnie o szerokim wachlarzu 
form pomocy oraz możliwości skorzystania z towarzyszących 
im dodatków wspierających rodzinę i otoczenie uczestnika 
projektu mówił pan Jerzy Cypryś – Wicedyrektor ds. EFS 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W drugiej części konferencji o swoich doświadczeniach 
z projektami, pomysłach na dotarcie do specyficznych grup, 
a także ich potrzebach i sposobach ich zaspokajania, mówiły 
przedstawicielki beneficjentów realizujących projekty 
współfinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na Podkarpaciu. 

Pierwszą z prelegentek była Pani Edyta Chrząszcz z firmy 
ECORYS Polska Sp. z o.o., realizującej projekt ponadnarodowy 
we współpracy ze stroną włoską pn. „Ważne sprawy mamy”. 
Projekt adresowany jest do matek samotnie wychowujących 
dzieci i polega na implementacji rozwiązań wypracowanych 
przez włoską spółdzielnię socjalną działającą na rzecz 
wsparcia osób samotnie wychowujących dzieci na grunt 
rodzimy. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie wiary we 

własne siły i motywacji do aktywnego poszukiwania pracy 
wśród uczestniczek projektu, co przekłada się na znaczne 
zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 
a w efekcie końcowym na powrót i utrzymanie się na rynku 
pracy.

Pani Elżbieta Rusinko, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Edukacji i Kultury Gmina Roźwienica opowiedziała o istocie 
projektu „Szczęśliwy przedszkolak – szczęśliwa rodzina”. 
Jej wypowiedź poparta została materiałem filmowym 
uwieczniającym komentarze mam dzieci objętych w ramach 
projektu wychowaniem przedszkolnym. W ten sposób 
podkreśliła jak wielkie znaczenia dla funkcjonowania całej 
rodziny, jej rozwoju, życia zawodowego rodziców oraz 
edukacji dzieci, ma możliwość dostępu do aktywnej formy 
opieki nad najmłodszymi jaką jest przedszkole. 

Wśród prezentacji nie zabrakło także odniesienia do kolejnej 
perspektywy finansowej. Uczestnicy konferencji mogli się 
zapoznać z planowanymi formami wsparcia oraz grupami 
docelowymi projektów, jakie będą mogły być realizowane 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego w latach 2014-2020, który w znacznym 
stopniu finansowany będzie także z EFS. 

Całość  przeds ięwzięc ia  spotkała  s ię  z  dużym 
zainteresowaniem ze strony osób biorących czynny udział 
w kształtowaniu polityki społecznej i przede wszystkim 
rodzinnej w województwie podkarpackim. Licznie przybyli 
goście życzliwie wyrażali się o idei organizowania tego typu 
konferencji a przerwa kawowa dostarczyła okazji 
do burzliwych i gorących dyskusji kuluarowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy 
d o  o d w i e d ze n i a  n a s ze j  s t ro ny  i n t e r n e t o w e j  
www.pokl.wup-rzeszow.pl, na której pod zakładką 
„Publikacje, prezentacje, materiały filmowe” dostępne są 
materiały przedstawiane podczas konferencji. 

Marta Polak
Wydział Koordynacji PO KL
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Nowe konkursy ogłaszane przez WUP w Rzeszowie
W dniu 2 czerwca br. zostały zatwierdzone przez Podkomitet, a 11 czerwca br. przez Komitet Monitorujący PO KL zmiany 

w Planach działania na lata 2014-15 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej i VIII Regionalne kadry gospodarki.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych konkursów 
w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 
oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.

Celem konkursu, który zostanie ogłoszony w ramach 
Poddziałania 7.2.2 będzie wybór podmiotu ekonomii 
społecznej, który swoim działaniem objąłby powiaty 
(łącznie): dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, 
rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski, mielecki, 
kolbuszowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, stalowowolski, 
niżański.
W ramach konkursu przewidziane zostały do realizacji 2 typy 
projektów:
1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji 

wspierających ekonomię społeczną, zapewniających 
w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

a)   dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
b) indywidualne i grupowe doradztwo (w tym m.in. 

doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty 
ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania 
np. w postaci pożyczek),

c)  szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności
 w sektorze ekonomii społecznej,

d)  usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz 
ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),

e) promocja ekonomii społecznej i  zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej,

2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania 
długookresowych źródeł finansowania instytucji 
wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni 
socjalnych.

Ze względu na kończący się już okres programowania, projekt 
musi zostać zrealizowany nie później niż do 30.11.2015 r.
Projektodawca musi zobowiązać się we wniosku 
o dofinansowanie projektu, że przez okres dwóch lat od 
zakończenia realizacji projektu będzie funkcjonował, jako 
instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej, 
zapewniając podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres 
form wsparcia, jaki świadczył w sposób komplementarny 
i łączny w projekcie w ramach pierwszego typu operacji 
w Poddziałaniu 7.2.2.
Wartość przewidzianej alokacji na ten konkurs to 1 mln PLN.

Drugim konkursem ogłoszonym przez WUP w związku
z pojawieniem się oszczędności będzie konkurs 
w ramach Poddziałania 8.1.2. 

Typem operacji przewidzianych do realizacji będzie:
1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane 
w formie tworzenia i wdrażania programów typu 
outplacement, obejmujących m.in.: 
a) szkolenia i poradnictwo zawodowe (są to obligatoryjne 

formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
b)  poradnictwo psychologiczne,
c)   pośrednictwo pracy,
d) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 

pracy w nowym zawodzie,
e) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu 

u nowego pracodawcy, 
f) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć

działalność gospodarczą poprzez zastosowanie
następujących instrumentów:

ź doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej,

ź przyznanie środków f inansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, do wysokości 40 000 PLN na osobę,

ź wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej 
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone 
z  doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które 
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),

g) jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 
5 000 PLN brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie 
w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 
zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie 
zatrudnienia,

h)   studia podyplomowe.

2. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze 
w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany 
działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia).

3. Szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich 
pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może 
przekroczyć poza 30 września 2015 roku.
Alokacja przewidziane na konkurs to 8 mln PLN.

Luiza Trela
Wydział Koordynacji PO KL

AKTUALNOŚCI PO KL



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest jedną 
z niewielu jednostek, które w swojej działalności nie 
ograniczają się wyłącznie do realizacji projektów 
systemowych, ale próbują sił, i to z powodzeniem, 
w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. 
Projekt systemowy MOPS Jasło realizowany jest od 2008 roku.  
W ciągu sześciu lat realizacji pozwolił objąć wsparciem 
469 osób, a jego ogólna wartość przekroczyła 3,5 mln PLN.
 Już od pierwszego roku realizacji w ramach projektu 
wykorzystywane były nie tylko standardowe narzędzia 
w postaci kontraktów socjalnych, ale również rzadko używane 
w działalności ośrodków programy aktywności lokalnej (PAL). 
Programy te, realizowane w ramach projektu, skierowane są 
do grup uznanych za najbardziej potrzebujące wsparcia na 
terenie miasta Jasła, a więc osób niepełnosprawnych, 
rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz 
borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Ich celem jest aktywizacja społeczna osób objętych pomocą
i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej Jasła.  
Wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem PAL 
przedstawiciele zespołu zarządzającego projektem dzielili się 
z pracownikami innych ośrodków podczas spotkań 
organizowanych zarówno przez ROPS, jak i WUP Rzeszów. 
Począwszy od 2013 r. MOPS Jasło w projekcie systemowym 
wprowadził, jako jeden z nielicznych ośrodków, nowy 
instrument wsparcia w postaci wolontariatu. 
1 maja 2013 r. MOPS Jasło rozpoczął realizację projektu 
Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność w ramach 
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
za g rożo ny ch  w y k lu czen iem s p o łeczny m .  O s o by  
niepełnosprawne mogą w jego ramach liczyć na wsparcie 
w postaci treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 
indywidualnych konsultacji psychologicznych, kursów 
zawodowych oraz sześciomiesięcznych staży zawodowych. 
Celem zaproponowanych form wsparcia jest wprowadzenie 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych na rynek pracy w taki 
sposób, aby osoby te pokonały tkwiące w nich bariery, 
a nabyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe pozwoliły 
im na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia również po 
zakończeniu projektu. Z kolei już od lipca bieżącego roku 
MOPS Jasło zaczyna realizację kolejnego projektu 
konkursowego, tym razem w ramach Poddziałania 7.4 
Niepełnosprawni na rynku pracy, skierowanego do osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Na niewątpliwą uwagę zasługują również jednostki, które 
starają się szukać rozwiązań problemów uczestników 
poprzez mało stosowane, innowacyjne metody pracy. 
Jednostką taką jest miedzy innymi PCPR w Kolbuszowej, 
który jako jedyny spośród wszystkich jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej realizujących projekty 
systemowe w Priorytecie VII realizuje w ramach projektu 
mediacje rodzinne. PCPR w Kolbuszowej od 2012 r., 
we współpracy z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin” wdraża 
nowatorską metodę pracy i jak dotąd objęto nią 21 rodzin. 
Jest to metoda pracy polegająca na spotkaniu jak 
największej liczby członków rodzin i osób jej bliskich w celu 
próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Rodziny, 
które objęto pracą wytypowane zostały przez pracownika 
socjalnego PCPR. Były to rodziny, z którymi pracownik 
socjalny pracował już wcześniej, ze zdiagnozowaną trudną 
sytuacją rodzinną. Większość z rodzin było rodzinami 
wieloproblemowymi, będącymi w sytuacji kryzysowej. 
Występowały problemy związane z trudną sytuacją 
materialną, barierami opiekuńczo-wychowawczymi, 
problemem przemocy w rodzinie i alkoholizmem, 
nie radzeniu sobie po stracie osoby bliskiej, trudnościami 
w opiece nad osobą starszą lub niepełnosprawną. 
Członkowie rodzin początkowo po usłyszeniu propozycji 
uczestniczenia w mediacjach podchodzili z obawą do tej 
metody, niemniej jednak pod wpływem pracy pracownika 
socjalnego oraz Koordynatora z ramienia Fundacji 
zdecydowali się w niej uczestniczyć, a w konsekwencji 
podpisać plan działania i zobowiązać się do realizacji działań 
tam zawartych. Rodziny, w których spotkania zostały 
przeprowadzone nadal pozostają objęte wsparciem 
ze strony PCPR. Realizacja tego wsparcia nie tylko pozwala 
na rozwiązanie zdefiniowanych problemów ale również 
ułatwia dalszą pracę z rodziną, rodzina staje się bardziej 
ś w i a d o m a  p r o b l e m ó w  i  p r z e j a w i a  w i ę k s z ą  
odpowiedzialność oraz motywację do pracy. 
Działania podejmowane przez aktywne i kreatywne 
jednostki przyczyniają się do wyprowadzenia dużej liczby 
podopiecznych poza system pomocy społecznej i budują 
pozytywny wizerunek służb pomocy społecznej na terenie 
naszego województwa.

Małgorzata Komońska
Katarzyna Sadok-Głasek

Wydział Rozwoju Integracji Społecznej

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie województwa podkarpackiego aktywnie uczestniczą 

w absorpcji środków unijnych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL. 

Aktywne i kreatywne jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
na Podkarpaciu

REALIZACJA PO KL



Niepełnosprawny pracownik

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziano do realizacji Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, 
które odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych. Głównym celem Działania jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób. 

Efektywność i skuteczność działań aktywizacyjnych 
skierowanych do osób niepełnosprawnych uzależniona jest 
od umiejętności dostosowania formy i rodzaju wsparcia do 
specyficznych, a zarazem indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wynikających m.in. z rodzajów 
niepełnosprawności, którymi są dotknięte. W związku z tym 
ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej PO KL jest eliminowanie 
różnego rodzaju barier np. psychologicznych, społecznych na 
które napotykają osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na 
r y n ku  p ra c y,  w  t y m  o s o b y  n i e p e ł n o s p ra w n e .
Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Działania 
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL obok osób 
niepełnosprawnych (niezatrudnionych lub zatrudnionych) 
w wieku 15-64 lata mogą być również osoby z otoczenia osób 
n i e p e ł n o s p ra w n y c h  ( t y l ko  ł ą c z n i e  z  o s o b a m i  
niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej 
aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących 
obowiązki opiekuńcze). Należy zaznaczyć, że do wsparcia 
w ramach projektów Działania 7.4 PO KL kwalifikują się 
również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie 
adresowane do tej grupy osób jest ściśle powiązane 
z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia, 
a osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w projekcie. W odpowiedzi na 
zdiagnozowane problemy, w ramach działania 
(również w obecnie realizowanych projektach) 
upowszechniane jest stosowanie kompleksowego 
podejścia do wspierania osób niepełnosprawnych 
p o p r z e z  z a s t o s o w a n i e  w o b e c  k a ż d e g o  
z uczestników projektu indywidualnego planu 
działania (dalej IPD). W oparciu o wyniki badań 
preferencji i predyspozycji zawodowych osób z tej 
grupy docelowej, planowane są działania do 
realizacji w ramach projektu. Wymogiem jest aby 
działania projektowe obejmowały co najmniej dwie 
formy wsparcia spośród następujących, zakładanych 
w ramach SZOP PO KL: 
ź Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,   

prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
ź Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, 

p o d n i e s i e n i e  l u b  z m i a n ę  k wa l i f i ka c j i  
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie 

umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na 
rynku pracy,

ź Poradnictwo zawodowe,
ź Pośrednictwo pracy,
ź Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby 

niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta 
zawodowego u pracodawcy,

ź Staże i praktyki zawodowe,
ź Subsydiowane zatrudnienie,
ź Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
ź Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery 

w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym 
usługi asystenta osobistego, 

ź Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 
(wyłącznie w połączeniu z  subsydiowaniem 
zatrudnienia),

ź Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności 
i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie 
s ta n o w i s ka  p ra c y  d l a  za t r u d n i o n e j  o s o b y  
niepełnosprawnej,

ź Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 
5 000 PLN brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie 
w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie 
zatrudnienia.

REALIZACJA PO KL



Ponadto w ramach Działania 7.4 założono możliwość realizacji 
dz ia łań  o  charakterze  ś rodowiskowym,  w tym 
w szczególności działań edukacyjnych i integracyjnych, 
mających na celu adaptację pracownika w środowisku pracy 
(jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami 
niepełnosprawnymi).

Obecnie w ramach Działania 7.4 trwa realizacja 
11 projektów, są to m.in.:
1. ASzON – aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

niepełnosprawnych realizowany przez GTW PROJECT 
Sp. z o.o. 
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, do 
realizacji zaplanowano: poradnictwo psychologiczne 
i  d o ra d z t wo  za wo d o we  p r zyg o to w u j ą c e  d o  
samodzielnego poszukiwania pracy i zaprezentowania się 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, szkolenia z zakresu 
nabywania kompetencji społecznych i informatycznych, 
szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz staże zawodowe. 

2.  „Branża IT bez barier” – program aktywizacji społeczno –  
zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową, którego 
realizatorem jest BD Center Sp. z o.o. 
Projekt skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych 
ruchowo, w wieku 18-34 lat. Do realizacji zaplanowano: 
warsztaty psychologiczne, szkolenia komputerowe, 
pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe. 

3. PEŁNOSPRAWNI W PRACY. Program aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
kolbuszowskiego wdrażany przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
R o z w o j u  P o w i a t u  K o l b u s z o w s k i e g o  „ N I L”.  
Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych, do 
re a l i za c j i  za p l a n owa n o :  wa rsz tat y  z  za k re s u  
p s y c h o s p o ł e c z n y c h  a s p e k t ó w  p r z e ż y w a n i a  
niepełnosprawności oraz umiejętności pozwalających na 
e f e k t y w n e  w s p i e r a n i e  p r z e z  r o d z i n ę  o s ó b  
niepełnosprawnych w pracy, doradztwo zawodowe, 
szkolenia (Pracownik ochrony mienia i osób z licencją 
I stopnia, Archiwista, Księgowa, Grafik komputerowy, 
Projektant stron www, AutoCAD), trening kompetencji 
społecznych oraz staże zawodowe. 

4. Integracja i edukacja multimedialna poprzez uczestnictwo 
w środowisku pracy, którego realizatorem jest Spółdzielnia 
Socjalna Orto-Sport.
Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych 
(z dysfunkcją narządu ruchu, o ograniczonej sprawności 
kończyn dolnych), w wieku 18-34 lat. Do realizacji 
zaplanowano: poradnictwo psychologiczne, szkolenia 
społeczne i zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo 
pracy. Projektodawca zaplanował szkolenia zawodowe
w zakresie: Rzecznik prasowy, Media Relations, 
Administrator stron www. 

5. Aktywni w społeczeństwie, projekt wdrażany przez Gminę 

Miasta Sanok/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  S a n o k u ,  s k i e r o w a n y  j e s t  d o  1 2  o s ó b  
niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, 
w wieku 18-64 lat. Do realizacji zaplanowano: 
poradnictwo psychospołeczne, indywidualną pomoc 
świadczoną przez asystenta osoby niepełnosprawnej, 
szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe. 

6.Nowe perspektywy z nowymi kwalif ikacjami. 
Niepełnosprawni na rynku pracy, realizowany przez 
Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych 
ruchowo, w wieku 15-64 lat.  Zaplanowane do realizacji 
formy wsparcia: warsztaty aktywizująco - motywacyjne
(w tym coaching, poradnictwo zawodowe, poradnictwo 
psychologiczne i psychospołeczne, asystent osobisty), 
szkolenia zawodowe (Pracownik ochrony fizycznej osób
i mienia bez licencji, Sprzedawca – kasjer z obsługą kas 
fiskalnych terminali płatniczych, Magazynier z obsługą 
wózków jezdniowych (z egz. UDT), Pracownik 
administracyjno-biurowy, Rękodzieło użytkowe 
z zakładaniem sklepu internetowego) oraz staże 
zawodowe. 

Projekty realizowane w ramach Działania 7.4 zapobiegają 
wykluczeniu społecznemu, stwarzają możliwości 
podniesienia lub zmiany swoich kwalifikacji zawodowych, 
nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu 
oraz poruszania się po rynku pracy, co więcej zapewniają 
równy dostęp do zatrudnienia osobom niepełnosprawnym 
doświadczającym licznych barier oraz dyskryminacji na 
rynku pracy.
Pomoc w ramach Działania 7.4 kierowana jest do osób 
niepełnosprawnych, które chcą powrócić na rynek pracy. 
Poprzez szereg działań o charakterze aktywizacyjnym 
i wspierającym, osoby te mają możliwość reintegracji 
społecznej i zawodowej. 

Grzegorz Urban
Magdalena Kopiczak-Stareńka

Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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Partnerstwo ponadnarodowe powstaje na ogół pomiędzy 

instytucjami, organizacjami czy firmami, które działają na tym 

samym polu, w podobnych warunkach lub napotykają na 

problemy o zbliżonym charakterze. Celem nawiązania 

współpracy ponadnarodowej jest rozwiązanie problemu 

występującego w obu partnerskich organizacjach 

a realizacja projektu polega najczęściej na adaptacji 

innowacyjnego rozwiązania od partnera zagranicznego 

(w przypadku gdy ten znalazł już jakiś sposób na 

rozwiązanie problemu) lub wspólne wypracowanie 

oryginalnego odpowiadającego specyficznym 

potrzebom obu partnerów rozwiązania. W związku z tym, 

w ramach tego typu projektów przewiduje się 

organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów 

i spotkań, prowadzenie badań i analiz, przygotowanie 

i wydawanie publikacji, opracowań, raportów, a także 

doradztwo, wymianę pracowników, staże i wizyty 

studyjne. Ze względu na zakres zaplanowanej współpracy 

ponadnarodowej możemy wyróżnić dwa rodzaje 

projektów, które można realizować w ramach PO KL: 

projekty wyodrębnione (samodzielne) oraz projekty 

z komponentem ponadnarodowym. Projekty 

wyodrębnione są w całości nakierowane na rozwój 

współpracy narodowej co oznacza, że cel główny 

projektu, jak i wszystkie jego cele szczegółowe, 

powinny być powiązane ze współpracą narodową. 

Drugi typ to projekty standardowe, określone do 

realizacji w ramach poszczególnych Działań PO KL, 

których jednym z elementów są działania związane ze 

współpracą ponadnarodową, co oznacza, że 

przynajmniej jeden cel szczegółowy projektu odnosi 

się do tej współpracy i przynosi wymierną wartość 

dodaną. 
W obszarze edukacji transfer rozwiązań na poziomie 
ponadnarodowym dotyczy najczęściej obszaru 
innowacyjnych metod dydaktycznych i nowoczesnych 
technik nauczania. Dobrym przykładem tego typu 
przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego 

w ramach Priorytetu IX PO KL jest projekt „EuroBOT”, 
wdrażany przez Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym. Celem głównym tego projektu jest 
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkoły poprzez 
wdrożenie programu rozwojowego, w ramach którego 

REALIZACJA PO KL

Od początku swojego istnienia Europejski Fundusz Społeczny promuje szeroko pojętą współpracę ponadnarodową. 
W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004 – 2006 projekty współpracy ponadnarodowej realizowane były 
w ramach wyodrębnionej Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL”, jednak w celu uproszczenia systemu mechanizmów wdrażania 
funduszy strukturalnych zrezygnowano z tego rozwiązania i włączono tematykę współpracy międzynarodowej do głównego 
nurtu realizacji projektów unijnych współfinansowanych z EFS. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dopuszcza realizację 
projektów wspólnie z partnerami, zarówno z obszaru Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Najważniejszym dokumentem, który 
określa zasady realizacji projektów zakładających współpracę ponadnarodową są Wytyczne w zakresie wdrażania projektów 
innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Robotyka kluczem do rozwijania kompetencji 
matematyczno - przyrodniczych



oprócz typowych zajęć wyrównawczych i rozwijających 
zainteresowania przewidziano również wprowadzenie 
innowacyjnej metody nauczania z wykorzystaniem robotyki 
w oparciu o rozwiązania zaadaptowane od partnera 
zagranicznego – szkoły publicznej IGS Rheinzabern 
w Niemczech, która posiada interesujące doświadczenia w tej 
dziedzinie, przynoszące wymierne rezultaty. Metoda 
ta pozwala wykorzystać żywe zainteresowanie uczniów 
robotyką do zwiększenia ich zaangażowania w naukę 
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia 
z robotyki są formą nauczania blokowego, łączącego treści 
przedmiotów pokrewnych i równolegle rozwijają u uczniów 
umiejętności z informatyki, matematyki, fizyki oraz 
mechaniki. Zagadnienia teoretyczne przekazywane 
tradycyjnymi metodami, np. w formie wykładu, które 
najczęściej sprawiają uczniom trudności, podczas zajęć 
z robotyki są wyjaśniane w sposób przejrzysty, przekładający 
się na praktykę i co najważniejsze, ich rozwiązania 
bezpośrednio angażują wszystkich uczniów, dzięki czemu 
możliwe jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności 
w interesującej atmosferze. Wiedza jest zatem „przemycana” 
uczniom w kreatywny sposób, a praca w zespołach rozwija 
bardzo istotne dla przyszłych pracodawców kompetencje 
społeczne, kształtując jednocześnie myślenie projektowe 
ukierunkowane na osiąganie celów. 
Ta innowacyjna metoda nauczania jest niezwykle skuteczna 
czego dowodem są znaczące sukcesy uczniów szkoły – 
uczestników projektu. W międzynarodowym turnieju budowy 
i programowania autonomicznych robotów mobilnych First 
Lego League (FLL) na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach 
(Technická Univerzita Košice) gimnazjaliści z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji zajęli w ogólnej klasyfikacji trzecie 

miejsce. W dniu 28 marca 2014 r. uczniowie szkoły po raz 
kolejny dowiedli swoich umiejętności poprawiając 
poprzedni wynik i zwyciężając w Ogólnopolskim Konkursie 
Robotyki „TopBot 2014”. Ich zadaniem było wybudowanie
 i zaprogramowanie robota, który samodzielnie przejeżdżał 
skomplikowany labirynt, dokonywał wyboru kolorowych 
kostek i przewoził je na odpowiadające im kolorami miejsce, 
rywalizował z innymi robotami w zbieraniu piłeczek 
z określonego obszaru. W turnieju wzięło udział 
osiemnaście drużyn z całego kraju. Z tej liczby tylko trzy 
reprezentowały szkoły z poziomu nauczania niższego niż 
szkoła średnia. Drużyna z Podkarpacia pokonała więc dużo 
starszych od siebie kolegów. Członkowie zwycięskiego 
zespołu mają zapewnione indeksy na renomowaną Polsko-
Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, a także 
dzięki możliwościom jakie daje dofinansowanie 
z  Europejsk iego  Funduszu  Społecznego  będą  
reprezentować Polskę i nasz region na sponsorowanym 
przez NASA ogólnoświatowym turnieju robotyki „BotBall”, 
który odbędzie się w lipcu b.r. w Los Angeles. Naszym 
młodym inżynierom życzymy powodzenia i wielu dalszych 
sukcesów!

Jacek Świgoń
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
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W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw  PO KL realizowane są obecnie cztery projekty.

Transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami 
w ramach Poddziałania 8.2.1

 Projekty są skierowane do:

- 140 pracowników naukowych jednostek naukowych 

i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz doktorantów 

Województwa Podkarpackiego,

-  2 5  p r a c o w n i k ó w  d e l e g o w a n y c h  z  1 5  M Ś P  

prowadzących działalność w branżach strategicznych 

Województwa Podkarpackiego (BSWP), tj. branżach: 

elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, 

spożywczej ,  turystycznej  oraz  informatycznej ,  

zgodnie z RSI WP,

- 760 pracowników delegowanych z 50 firm województwa 

podkarpackiego z branży lotniczej i powiązanej 

z lotnictwem.

Dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych 

uczelni oraz doktorantów oferowane są:

- Staże w firmach prowadzących działalność w branżach 

strategicznych, których celem jest rozwijanie zainteresowań 

badawczych w oparciu o rzeczywiste potrzeby i kierunki 

rozwoju firm BSWP; testowanie przydatności teoretycznych 

rozwiązań w praktyce gospodarczej firm; nabycie wiedzy 

z zakresu  nowoczesnej infrastruktury B+R, centrów sieci, 

poznanie potrzeb, chłonności innowacyjnej firm, nabycie 

praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania innowacji - 

umożliwiające dopasowanie oferty uczelni do potrzeb 

gospodarki woj. podkarpackiego. 

Dzięki udziałowi w stażu uczestnicy projektu 

mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy

i doświadczenia biznesowego, poznania 

specyfiki, potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw, 

a także przełamania barier psychologicznych 

utrudniających nawiązanie i rozwoj współpracy 

pomiędzy sferą naukową a biznesem. Nabywają 

doświadczenie w zakresie komercjalizacji 

i  wdrażania badań naukowych i prac 

rozwojowych. 

- Szkolenia odpowiadające na zapotrzebowanie 

ze strony kluczowych branż województwa 

podkarpackiego wg RSI WP 2005-2013.

Program jest realizowany w rzeczywistych 

warunkach środowiska pracy i dostosowany do 

specyfiki danej dziedziny i branży. 

Obejmuje m.in.: praktyczne zastosowanie wiedzy 

naukowej w przedsiębiorstwach w zakresie aktualnych 

technologii, planowania biznesowego projektu 

innowacyjnego, komercjalizacji badań i transferu 

technologii, własności intelektualnej w praktyce, wyceny 

innowacji, a także kładzie nacisk na jakość komunikacji 

werbalnej/niewerbalnej w kontekście współpracy sfery 

naukowej z przedsiębiorstwami, jak również na zasady 

zarządzania projektami innowacyjno - badawczymi.

Na zakończenie szkoleń przeprowadzany jest  test 

kompetencji i uczestnicy przygotowują projekty ofert 

komercjalizacji własnych prac naukowo-badawczych - zarys 

projektu współpracy z przedsiębiorstwami.

Z kolei pracownicy delegowani z przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w branżach strategicznych 

(BSWP) Województwa Podkarpackiego mają możliwość 

uczestnictwa w stażach, których celem jest podniesienie 

poziomu ich wiedzy i kwalifikacji, a także zaznajomienie 

z  nowoczesnymi  procesami  technolog icznymi  

podnoszącymi sprawność i wydajność pracy. Ponadto, 

wsparcie umożliwia poznanie metod prowadzenia prac B+R, 

identyfikację możliwych obszarów współpracy z uczelniami 
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województwa podkarpackiego i ogólnie przekłada się na 

wzrost wiedzy pracowników naukowych nt. potrzeb 

i oczekiwań MŚP. 

Natomiast dla pracowników firm branży lotniczej i około 

lotniczej województwa podkarpackiego realizowane są:

Szkolenia CAD/CAM/CAE zawierające :

- Moduły tematyczne CAD: modelowanie bryłowe 3D, 

tworzenie dokumentacji 2D, dobór parametrów obróbki, 

zaawansowane funkcje programowania, podprogramy, 

cykle obróbcze, programowanie parametryczne, 

opracowanie programu obróbki detalu;

-  Moduły tematyczne CAE: metoda elementów 

skończonych (MES), właściwości materiału i warunki 

brzegowe, podstawy modelowania geometrii, obsługa 

programu w odniesieniu do komponentów lotniczych 

(łopatki, wirniki, elementy konstrukcyjne i nośne itp.);

- Moduły tematyczne CAM: modelowanie bryłowe 3D, 

tworzenie dokumentacji 2D, dobór parametrów obróbki, 

zaawansowane funkcje programów, podprogramy, cykle 

obróbcze, programy parametryczne, opracowanie 

programu obróbki detalu,  zajęcia praktyczne: 

uruchomienie programu CAM. 

Szkolenia CNC

- Moduły szkolenia CNC: Podstawy programowania CNC, 

dobór parametrów, programowanie cykli obróbkowych, 

pętli, powtórzeń, parametryczne, programowanie 

w kodzie DIN/ISO ze sterownikami Heidenhain, Sinumerik, 

Haas, obsługa maszyn w kodzie DIN/ISO.

Zajęcia teoretyczne plus realizowane w połączeniu 

z praktyką przy maszynach CNC, co zapewnia UP możliwość 

praktycznego uruchomienia napisanych programów. 

Szkolenia WTP

- Moduły tematyczne WTP: wielkości i jednostki miar, 

budowa i typy WTP, dokumentacja, konfiguracja 

i kwalifikacja w WTP, obsługa przyrządów i urządzeń 

pomiarowych, pomiar i jego dokładność.

Poszczególne rodzaje szkoleń kończą się egzaminem, 

a po ich zdaniu uczestnicy projektu otrzymują certyfikaty 

potwierdzające nabyte umiejętności.

Celem realizacji szkoleń jest podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych pracowników branży lotniczej 

i branż powiązanych, tak aby mogli oni uzupełnić posiadaną 

wiedzę specjalistyczną z zakresu produkcji komponentów 

lotniczych – znajomością najnowocześniejszych metod 

i technik komputerowych. Głównym zamierzeniem 

wsparcia jest nie tyle nauka obsługi programów 

CAD/CM/CAE/CNC/MT, ile demonstracja możliwości ich 

wykorzystywania w praktyce. 

Realizowane szkolenia wyposażają uczestników projektu 

nie tylko w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu 

bezpośrednio związanego z ich tematyką ale dostarczają 

także informacji pozwalających na lepszą współpracę 

między sferą nauki i biznesu. Dają możliwość nawiązania 

kontaktów i współpracy w zakresie prac B+R, a tym samym 

ułatwiają  rozwiązywanie istotnych dla przedsiębiorstw 

problemów technologicznych oraz zaplanowanie 

wspólnych działań w przyszłości, ukierunkowanych na 

rozwój przedsiębiorczości. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanych 

projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 znajdują się na 

stronie internetowej WUP w Rzeszowie w zakładce „Baza 

projektów”. 
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Agnieszka Rożek
Wydział Rozwoju Kadr Regionu



Mając na uwadze coraz szybciej postępującą globalizacją oraz 

dynamicznie zmieniające się wymagania na rynku pracy 

powodowane rozwojem nowoczesnych technologii, które 

wymuszają ciągłe podnoszenie poziomu kwalifikacji

i umiejętności szczególnie w obszarze wykorzystania TIK oraz 

znajomości języków obcych, Wojewódzki Urząd Pracy 

postanowił wszelkie dodatkowe środki w Priorytecie IX PO KL 

przeznaczyć na dofinansowanie projektów, które nie zmieściły 

się w alokacji na ww. konkurs. Dużą potrzebę prowadzenia 

szko leń  w w w.  obszarach  również  potwierdza  

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych 

(PIAAC) przeprowadzone w latach 2011-2012, które wskazuje, 

iż poziom umiejętności wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych Polaków w wieku 16-65 lat 

jest niższy niż przeciętny poziom umiejętności mieszkańców 

krajów OECD, które wzięły udział w badaniu. 38% Polaków 

posiada niski poziom umiejętności wykorzystania TIK, 

a wysoki jedynie 19% wobec odpowiednio 27% oraz 34% 

przeciętnie w krajach OECD. Według badania Eurostat-u na 

temat znajomości języków obcych w Unii Europejskiej, 

2/3 populacji w wieku 25-64 lat znała w 2011 r. przynajmniej 

jeden język obcy. Najczęściej był to język angielski (82%). 

Z kolei w Polsce znajomość języka obcego deklarowało jedynie 

62%. Pod względem znajomości języka w stopniu biegłym 

(rozumienie i tworzenie szerokiego zakresu zaawansowanych 

tekstów oraz elastyczne posługiwanie się językiem obcym) 

znajdowaliśmy się w ogonie Europy. 17% Polaków, 

posługujących się językiem obcym, deklarowało 

tę kompetencję na poziomie biegłym, wobec odpowiednio

20 % średnio w Unii Europejskiej. 

W zakresie znajomości języków obcych, wyłonione do 

dofinansowania projekty zakładają organizacje szkoleń 

i kursów językowych kończących się uzyskaniem przez 

uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie 

określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Organizacja kursów i szkoleń językowych obejmuje moduły 

60 godzinne (lub ich wielokrotność), natomiast nauka 

przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników. 

W zakresie znajomości języków obcych najczęstszymi 

formami wsparcia, jakie pojawiają się w projektach są 

kolejno szkolenia z zakresu języka angielskiego, 

niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. 

Z kolei w przypadku realizacji projektów w obszarach 

wykorzystania TIK, zakres wsparcia obejmuje kursy 

i szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym 

zdobycie przez uczestników projektu kompetencji 

określonych dla różnych poziomów Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – Europen 

Computer Driving Licence (ECDL). W obszarze 

wykorzystania TIK najczęstszymi formami wsparcia jakie 

pojawiają się w projektach są kolejno szkolenia prowadzące 

do uzyskania kwalifikacji na poziomie ECDL Start, Core, 

WebStarter i CAD.

Udział w szkoleniach i kursach jest bezpłatny. Ponadto 

uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie podręczniki 

niezbędne do nauczania oraz będą mieli zagwarantowany 

nieodpłatny udział w egzaminach potwierdzających nabyte 

kwalifikacje. W uzasadnionych przypadkach również 

nieodpłatnie zapewniony będzie catering (przerwa kawowa 

- w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 4 godziny 

lekcyjne dziennie oraz przerwa obiadowa – w przypadku 

szkoleń trwających co najmniej 6 godzin lekcyjnych 

dziennie). Również w uzasadnionych przypadkach (osoby 

niepełnosprawne, bezrobotne) refundowane będą koszty 

dojazdu na szkolenia.

Ogólne informacje nt. projektów, które otrzymały 

dofinansowanie można uzyskać na stronie internetowej 

www.pokl.wup-rzeszow.pl, w zakładce wyniki konkursów. 

N a t o m i a s t    n a    s t r o n i e    i n t e r n e t o w e j  

www.inwestycjawkadry.info.pl można uzyskać już bardziej 

szczegółowe informacje  t j .  termin  szko len ia ,  

miejsce szkolenia, termin rekrutacji czy kontakt 

w sprawie szkolenia. 

Rafał Fejkiel

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

10 000 miejsc szkoleniowych

Zainteresowane osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i znajomości języków obcych informujemy, 
że w ramach konkursu zamkniętego nr 46/POKL/9.6.2/2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyłonił do dofinansowania 
58 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln PLN. Zgodnie z listą rankingową opublikowaną w dniu 
4 kwietnia br. 6 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, natomiast 52 otrzymały pozytywną ocenę, ale nie 
zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ww. konkurs (2,5 mln PLN). 
Pierwsze 6 wniosków, które otrzymały dofinansowanie generuje ponad 900 miejsc szkoleniowych, natomiast kolejne
52 wnioski, które czekają na dofinansowanie generują ponad 9 300 miejsc szkoleniowych. 
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POWER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
w województwie podkarpackim 

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie odpowiedzialny 
za wdrażanie jednego z pięciu priorytetów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Priorytet ten dotyczy trwałej integracji na rynku pracy ludzi 
młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą 
się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 
gwarancji dla młodzieży.

„Gwarancje dla młodzieży” to propozycja Komisji 
Europejskiej skierowana do państw członkowskich UE, 
dotycząca zagwarantowania wszystkim młodym ludziom 
w wieku do 24 lat, którzy nie mają zatrudnienia ani nie 
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 
dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od 
pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia 
formalnego.

„Gwarancje dla młodzieży” nie oznaczają gwarancji 
zatrudnienia. Jest to gwarancja zapewnienia oferty pracy lub 
innej formy aktywizacji dla młodych osób.
Na początku 2013 r. Komisja Europejska uzupełniła swoją 
propozycję dotyczącą „Gwarancji dla Młodzieży”  
o „Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (YEI – 
Youth Employment Initiative), czyli dodatkowe środki 
europejskie na walkę z bezrobociem młodzieży. Inicjatywa 
skierowana jest do regionów, w których poziom bezrobocia 
osób w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%. W jej ramach na 
lata 2014-2020 przewidywane jest wsparcie na poziomie 
6 mld euro w skali Unii Europejskiej. 

YEI – będzie stanowić element realizacji „Gwarancji dla 
młodzieży” i jej realizacja będzie się odbywać w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wsparcie w ramach YEI będzie się odbywać w ramach 
specjalnie wydzielonej osi priorytetowej POWER  - Oś I Osoby 
młode na rynku pracy  

Priorytet inwestycyjny 8.6 Trwała integracja na rynku pracy 
ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 
kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 
gwarancji dla młodzieży. 

Na realizację YEI – strona polska otrzyma 252,5 mln euro ze 
specjalnej linii budżetowej oraz  252,5 mln euro ze środków 
EFS, a więc łącznie 505 mln euro. 

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach 
PI 8.6 będą:
-  Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych 
uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, 
personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 
diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, 
opracowanie indywidualnych planów działania.
- Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie 
instrumentów rynku pracy, które umożliwiają młodzieży 
zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia 
zawodowego, w tym m.in.:
•   staże,
•   szkolenia,
•   przygotowanie zawodowe,
•   dofinansowanie studiów podyplomowych,
• dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów 

uzyskania licencji,
•   pożyczka szkoleniowa,
•   stypendium na kontynuowanie nauki,
•   bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.
- Działania niestandardowe, stanowiące wsparcie 
suplementarne dla procesu aktywizacji zawodowej, w tym 
np. granty na zagospodarowanie w przypadku podjęcia 
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.
- Wsparcie partnerstw i realizacji przez nie działań na rzecz 
poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.
Po te n c j a l ny m i  g r u p a m i  d o c e l o w y m i  d z i a ł a ń  
realizowanych w PI 8.6 będą:
- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu 
tzw. kategoria NEET (w odniesieniu do środków 
pochodzących z YEI).

Jolanta Płonka
Wydział Rozwoju Kadr Regionu 
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