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WUP w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca  

3 Programów Operacyjnych EFS  

 

1. PO KL do końca 2015 r. 

2. RPO WP 2014-2020 

3. PO WER 



 

Regionalny Program 

Operacyjny  Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

 

(EFRR + EFS) 

 



Instytucja Pośrednicząca dla osi EFS RPO WP 2014-2020 

VII. Regionalny 

Rynek Pracy 

VIII. Integracja Społeczna 

IX. Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie 

  Zarząd Województwa pełni rolę Instytucji Zarządzającej RPO 

  Departamenty Urzędu Marszałkowskiego są odpowiedzialne za  

wdrażanie osi EFRR 

  WUP wdraża osie EFS 



Alokacja środków na osie EFS  

alokacja w €  235 mln 11,1% RPO 

alokacja w €  

alokacja w €  

169 mln 

115 mln 

8% RPO 

4,9% RPO 

VII. Regionalny Rynek Pracy 

VIII. Integracja Społeczna 

IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 



OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 
5 priorytetów inwestycyjnych 

8.5/8i – aktywizacja osób bezrobotnych  

8.7/8iii – praca na własny rachunek 

8.8/8iv – godzenie życia zawodowego i prywatnego 

8.9/8v – przystosowanie pracowników do zmian 

8.10/8vi – aktywne i zdrowe starzenie się 

staże, szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo    

pożyczki, dotacje 

żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, dzienny 

opiekun 

przekwalifikowanie, usługi rozwojowe, tzw. RUR 

programy profilaktyczne, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne 



Nowości w stosunku do PO KL 

 
 

PI 8.8/8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,  

w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń 

za taka samą pracę  
 

Typy projektów: 

• tworzenie nowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, 

żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce) 

• tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie dziennego 

opiekuna 

• tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących żłobkach, żłobkach 

przyzakładowych i klubach dziecięcych 



Nowości w stosunku do PO KL 

 
 

Typy projektów: 

PI 8.10/8vi – Aktywne i zdrowe starzenie się 
 

• wsparcie psychologiczne dla zatrudnionych służące przeciwdziałaniu 

negatywnym skutkom stresu zawodowego 

• szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w 

warunkach szkodliwych 

• wdrożenie programów profilaktycznych: badania profilaktyczne w 

kierunku chorób układu krążenia, onkologicznych (m.in. nowotworu jelita 

grubego, piersi, płuc i szyjki macicy) oraz badania w kierunku chorób 

zawodowych 

• współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom 

w wieku produkcyjnych powrót do pracy 



OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA 
3 priorytety inwestycyjne 

PI 9.4/9i - aktywne włączenie, zwiększanie szans na 

zatrudnienie 
programy aktywizacji społeczno-zawodowej, poradnictwo 

specjalistyczne (np. prawo rodzinne, ochrona praw lokatorów), CIS, KIS, 

ZAZ 

 

PI 9.7/9iv – usługi społeczne (NOWOŚĆ!)  

wykrywanie wad rozwojowych dzieci, podnoszenie świadomości 

zdrowotnej kobiet w ciąży i młodych matek, dzienne i rodzinnego domu 

pomocy, opieka poszpitalna 

 

PI 9.8/9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej 

usługi animacyjne i inkubacyjne dla ES, tworzenie miejsc pracy w 

przedsiębiorstw ES, szkolenia, lokalne partnerstwa, programy 

edukacyjne 



NEGOCJACJE RPO - INFORMACJE 

W PI 9.4/9i musi być zaangażowane 100%  jednostek (OPS, PCPR) 

 w województwie, aby można było uruchomić procedurę wyboru 

projektów w trybie pozakonkursowym.  
 

W przeciwnym wypadku wybór projektów będzie odbywał się drogą 

konkursową, co przełoży się na konieczność współdziałania  

z partnerami społecznymi.  

 

Osiągnięcie tak wysokiego pułapu współpracy (100%) było bardzo 

trudne w PO KL, dlatego ciężko powiedzieć czy będzie możliwe 

realizowanie projektów drogą pozakonkursową. 
 



NEGOCJACJE RPO - INFORMACJE 

W PI 9.4/9i będzie oczekiwane wykazanie efektywności 

zatrudnieniowej przy realizacji projektów.  

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą opziirp grupą docelową projektów 

będą m.in. osoby z III profilu, czyli oddaleni od rynku pracy – w 

zakresie integracji społecznej będzie zatem wymagana ich 

aktywizacja również pod względem powrotu na rynek pracy. 

 
 

Osoby z tego profilu są zagrożone wykluczeniem społecznym, 

pozostają długotrwale bezrobotne – najczęściej nie są 

zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. 

Może być trudno osiągnąć pożądane wskaźniki rezultatu projektu. 

 
 

PROBLEM! 



OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

3 priorytety inwestycyjne 

10.1/10i – dobra jakość wczesnej edukacji  

10.3/10iii – uczenie się przez całe życie (LLL) 

wsparcie nowych i istniejących przedszkoli; języki obce  

i nauki ICT; doposażenie szkół; CYFROWA SZKOŁA  

kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, 

formalne potwierdzanie kwalifikacji uzyskanych poza szkołą  

10.3bis/10iv – szkolnictwo zawodowe 

wsparcie szkół zawodowych, podnoszenie kompetencji 

nauczycieli, współpraca z pracodawcami, promocja, lokalne 

strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego  



Wkład własny,  

założenia współfinansowania krajowego 

 

Przy realizacji przedsięwzięć w ramach osi EFS wymagany będzie 

wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. 

 

Korespondencja między MiR a Marszałkami Województw świadczy o 

tym, że praktycznie nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania 

z Budżetu Państwa. Odstępstwem od tej reguły mają być 

przedsięwzięcia realizowane w obszarach wskazanych jako 

priorytetowe przez resorty odpowiedzialne za polityki sektorowe. 

 



Formy wnoszenia wkładu własnego  

niepieniężne 
w tym wkłady niepieniężne 

wnoszone przez stronę trzecią 

w formie dodatków lub 

wynagrodzeń 

 

finansowe 

 

środki w 

dyspozycji danej 

instytucji 

 

środki wpłacane 

przez podmioty 

zewnętrzne 

 

środki prywatne 

angażowane w 

ramach projektów 

objętych pomocą 

publiczną 

 

wkład w ramach 

kosztów 

pośrednich 

rozliczanych 

ryczałtem 

 



Wkład niepieniężny 
wykazanie wyceny kosztów 

 

udostępnienia/użyczenia 

budynków, pomieszczeń, 

urządzeń, wyposażenia 

na potrzeby projektu  

 

świadczeń wykonywanych 

przez wolontariuszy na 

podstawie ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i 

wolontariacie 

 

dodatki/wynagrodzenia 

wypłacane przez stronę 

trzecią uczestnikom 

danego projektu 

 

Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego będą 
regulowane przez Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2014-2020. 

 



ŹRÓDŁA WKŁADU WŁASNEGO 
1. budżet JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) 

2. Fundusz Pracy – aktywizacja bezrobotnych 

3. PFRON – projekty na rzecz osób niepełnosprawnych 

4. NFZ – programy profilaktyczne 

5. Fundusz Dopłat – mieszkalnictwo i rewitalizacja 

6. prywatne 

firmy organizacje 

pozarządowe 

partnerzy  

społ.-gosp. 

wkład wniesiony przez 

pracodawców w 

związku z: 

udzieloną  

pomocą publiczną 

opłaty uzyskane od 

uczestników 

projektów 



TRYB POZAKONKURSOWY – ZIT/RIT 

 
 
Intencją Zarządu Województwa Podkarpackiego przy 

programowaniu perspektywy finansowej UE 2014-2020 było 

umożliwienie niektórym podmiotom realizowanie projektów  poza 

promowanym przez Komisję Europejską trybem konkursowym. 

 

ZIT/RIT  mają być jednym z elementów kształtowania polityki 

miejskiej w regionie, a przede wszystkim pozwolą na 

przeprowadzenie kompleksowych działań w ramach miejskich 

obszarów funkcjonalnych. 

 

Premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie kilku 

samorządów lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, 

dotyczące wybranych obszarów tematycznych oraz 

geograficznych. 
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TRYB POZAKONKURSOWY – ZIT/RIT 

 
 

Główne kryteria przy ocenie zaproponowanych do realizacji 

przedsięwzięć: 

zintegrowanie 

równorzędne 

oddziaływanie na 

wszystkie gminy ze 

składu MOF 

komplementarność 

zbieżność projektów z 

uprzednio realizowanymi i 

planowanymi  

w ramach środków 

europejskich  

i własnych 
efekt synergii 



ZIT/RIT a negocjacje RPO z KE 

 
 

Dotychczasowe negocjacje Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 z Komisją Europejską pomimo wcześniejszych ustaleń 

oscylują wokół zanegowania idei pozakonkursowego trybu 

wyboru projektów w ramach ZIT/RIT.  

 

W konkursowym trybie wyboru projektów ma być 

premiowane zawiązanie partnerstwa przez związki gmin, 

jednak będzie on stawiał MOF-y na równi z innymi 

podmiotami starającymi się o dofinansowanie. 



Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 

(EFS) 
 



 

 

 

Wsparcie osób młodych– przyjęte schematy 

OŚ I PO WER  

Osoby młode na rynku pracy 

Komponent krajowy 

Pożyczki udzielane 
przez BGK  

Tryb konkursowy na 
projekty o charakterze 

nowatorskim 

Działania OHP na 
poziomie krajowym 

Komponent regionalny 

Wsparcie koordynowane przez WUP 
z udziałem współfinansowania 

Funduszu Pracy 

Tryb konkursowy, np. przez 
organizacje pozarządowe i 

niepubliczne agencje zatrudnienia  



 

 

 

Wsparcie osób młodych – podział alokacji 

 W ramach łącznej alokacji określonej dla regionów: 

• 85% środków przeznaczonych zostanie na schemat 
PUP  

 

• 15% wykorzystanych zostanie w formie konkursów 
ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy m.in. 
dla organizacji i partnerów społecznych oraz 
instytucji szkoleniowych 

 

• ok. 150 mln EUR otrzyma Województwo 
Podkarpackie 



POWER - grupa docelowa Osi I, PI 8.6 (8ii) 

 
 

Osoba młoda, w tym niepełnosprawna w wieku 15-29 lat, która 
spełnia łącznie trzy warunki:  
1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  
2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym), 
3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana 
osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii 
NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu 
formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w 
okresie ostatnich 4 tygodni).  



POWER – formy wsparcia w Osi I, PI 8.6 (8ii) 

 
 

• identyfikacja potrzeb osób młodych 
• diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 
• indywidualne pośrednictwo pracy  
• podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
• szkolenia 
• staże i praktyki 
• pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia  
• refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w 

połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem) 
• pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w 

nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów 
dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie 

• asystent osoby niepełnosprawnej 
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