Plan dzia ania na rok 2011
PROGRAM O PERACYJNY KAPITA

LUDZK I

INFORMACJE O INSTYTUCJI PO REDNICZ CEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Województwo

lubuskie

Instytucja
Po rednicz ca

Urz d Marsza kowski Województwa Lubuskiego

Adres korespondencyjny

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Telefon

(0-68) 45-65-314

E-mail

Faks

(0-68) 45-65-350

sekretariat@efs.lubuskie.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Po rednicz cej do
kontaktów roboczych

Imi i nazwisko: Jan Rzeszotnik
Tel: (0-68) 45-65-318
Fax: (0-68) 45-65-350
E-mail: j.rzeszotnik@efs.lubuskie.pl

Instytucja
Po rednicz ca II stopnia

Wojewódzki Urz d Pracy w
Zielonej Górze

Adres korespondencyjny

Numer Dzia ania lub
Poddzia ania

ul. Wyspia skiego 15, 65-036 Zielona Góra

Telefon

(0-68) 456-56-10

E-mail

Faks

(0-68) 327-01-11

wup@wup.zgora.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Po rednicz cej II
stopnia do kontaktów
roboczych
Instytucja
Po rednicz ca II stopnia

Numer Dzia ania lub
Poddzia ania

n/d

Adres korespondencyjny
Telefon

n/d

n/d
n/d

n/d

Faks

E-mail

n/d

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Po rednicz cej II
stopnia do kontaktów
roboczych

n/d

1

n/d

n/d

KARTA DZIA ANIA 6.1

Poddzi a anie 6.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin og oszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamkni ty
x
1 030 388,52 PLN
1. Projekty s
ce wzmocnieniu i rozwojowi publicznych s b zatrudnienia w regionie m.in.
poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
a)

upowszechnianie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez
dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i po redników pracy;
b) szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich
i studiów magisterskich uzupe niaj cych dla kadr publicznych s b zatrudnienia dzia aj cych
na terenie regionu, powi zane bezpo rednio z ze specyfik realizowanych przez nie zada
w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy
Kryteria dost pu
1. Projekt jest skierowany wy cznie do pracowników publicznych s b zatrudnienia z obszaru
województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych pracuj lub zamieszkuj one na
obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadaj ce jednostk organizacyjn na obszarze województwa lubuskiego) –
powiatowych urz dów pracy oraz wojewódzkich urz dów pracy w zakresie zada realizowanych
przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty
merytoryczne wojewódzkiego urz du pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.
Celem zastosowania kryterium jest podniesienie
jako ci oraz dost pno ci us ug wiadczonych na
Stosuje si do
rzecz klientów publicznych s b zatrudnienia.
Uzasadnienie:
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
typu/typów
1
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
operacji (nr)
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesi cy.
Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania rodków
alokacji roku 2011.
Stosuje si do
Uzasadnienie:
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
typu/typów
1a)
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
operacji (nr)
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesi cy.
Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania rodków Stosuje si do
Uzasadnienie:
alokacji roku 2011.
typu/typów
1b)
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
operacji (nr)
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
Kryteria strategiczne
1. Projekt zak ada przeprowadzenie szkole
dla kluczowych
pracowników PSZ (uczestnicy projektu) w zakresie tworzenia
WAGA
10 pkt.
indywidualnego podej cia do klientów PSZ (np. zindywidualizowane
podej cie do osób korzystaj cych ze wsparcia doradczego w formie
Indywidualnych Planów Dzia ania).
Zastosowane kryterium podniesie efektywno
udzielanego wsparcia osobom korzystaj cym z us ug
Publicznych S b Zatrudnienia.
Stosuje si do
Uzasadnienie:
typu/typów
1
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
operacji (nr)
na podstawie tre ci wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
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2. Projekt zak ada dofinansowanie zatrudnienia osób niepe nosprawnych
(doradcy zawodowi, po rednicy pracy).
Celem zastosowania kryterium jest zwi kszenie
ilo ci projektów, których rezultaty prze
si na
popraw sytuacji na lokalnym rynku pracy osób
niepe nosprawnych. Na koniec I kwarta u 2010 roku
w województwie lubuskim odnotowano 4 525
bezrobotnych niepe nosprawnych, stanowi cych 6,8
% ogó u bezrobotnych. W okresie marzec 2009 –
Uzasadnienie:
marzec
2010
liczba
bezrobotnych
niepe nosprawnych zwi kszy a si
o 22,6 %,
podczas gdy bezrobotnych ogó em zwi kszy a si
o 15,5 %.
Weryfikacja spe nienia kryterium b dzie odbywa si
na podstawie tre ci wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

WAGA

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

10 pkt.
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Poddzi a anie 6.1.2
Pr ojekt y, któr ych r ealizac ja jest k ont ynu owan a
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytu projektu
Nr i nazwa celu
szczegó owego, w który
wpisuje si dany projekt

Decyzja - 06.01.02-08-003/09, tytu : "Po dyplom!" studia podyplomowe dla pracowników
Publicznych S b Zatrudnienia
1. Zwi kszenie zasi gu oddzia ywania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Projekt s
cy wzmocnieniu i rozwojowi publicznych s b zatrudnienia w
regionie poprzez studia podyplomowe pracowników powiatowych i wojewódzkich
urz dów pracy.

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
zosta przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Instytucja Po rednicz ca II stopnia - Wojewódzki Urz d Pracy w Zielonej Górze
TAK
NIE

X

Je eli NIE –
nale y
uzasadni

n/d

Okres realizacji projektu

1.07.1010 – 04.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
192 110,00 PLN

w roku 2011
338 275,00 PLN

ogó em w projekcie
582 460,00 PLN

Rezultaty planowane do osi gni cia w ramach projektu
Rezultaty twarde
w latach 2007-2010

w roku 2011
54 pracowników PSZ, którzy
podwy szyli swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez
uko czenie studiów
podyplomowych
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ogó em w projekcie
54 pracowników PSZ, którzy
podwy szyli swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez
uko czenie studiów
podyplomowych

Rezultaty mi kkie
w latach 2007-2010

w roku 2011

zwi kszenie elastyczno ci
w dostosowaniu si
pracowników PSZ do
zmieniaj cych si
uwarunkowa rynku pracy;
podniesienie samooceny
pracowników PSZ;
wzrost poczucia kompetencji
dzi ki zdobytej wiedzy;
wzrost motywacji do pracy.

ogó em w projekcie

zwi kszenie elastyczno ci
w dostosowaniu si
pracowników PSZ do
zmieniaj cych si
uwarunkowa rynku pracy;
podniesienie samooceny
pracowników PSZ;
wzrost poczucia kompetencji
dzi ki zdobytej wiedzy;
wzrost motywacji do pracy.

zwi kszenie elastyczno ci
w dostosowaniu si
pracowników PSZ do
zmieniaj cych si
uwarunkowa rynku pracy;
podniesienie samooceny
pracowników PSZ;
wzrost poczucia kompetencji
dzi ki zdobytej wiedzy;
wzrost motywacji do pracy.

Poddzi a anie 6.1.3
Pr ojekt y, któr ych r ealizac ja jest k ont ynu owan a
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytu projektu
Nr i nazwa celu
szczegó owego, w który
wpisuje si dany projekt

n/d

2. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób m odych
1.

Instrumenty i us ugi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó n. zm.),
finansowane ze rodków Funduszu Pracy, zwi zane z realizacj nast puj cych form
wsparcia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

szkoleniami;
sta ami
przygotowaniem zawodowym doros ych;
pracami interwencyjnymi;
wyposa eniem i doposa eniem stanowiska pracy;
przyznaniem jednorazowych rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej,
w tym pomoc prawn , konsultacjami i doradztwem zwi zanym z podj ciem
dzia alno ci gospodarczej.

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
zosta przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Powiatowe Urz dy Pracy w Województwie Lubuskim
TAK
NIE

X

Je eli NIE –
nale y
uzasadni

n/d

Okres realizacji projektu

01.2008 - 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
85 958 527,00 PLN

w roku 2011
23 409 597,75 PLN

ogó em w projekcie
156 288 231,00 PLN

Rezultaty planowane do osi gni cia w ramach projektu
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Rezultaty twarde
w latach 2007-2010

w roku 2011

liczba osób, które uzyska y
rodki na podj cie dzia alno ci
gospodarczej;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami poradnictwa
zawodowego;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami po rednictwa
pracy;
liczba osób skierowanych na
sta zawodowy;
liczba osób skierowanych na
przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy;
liczba osób skierowanych na
subsydiowane zatrudnienie
(prace interwencyjne);
liczba osób skierowanych na
szkolenia.

ogó em w projekcie

liczba osób, które uzyska y
rodki na podj cie dzia alno ci
gospodarczej;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami poradnictwa
zawodowego;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami po rednictwa
pracy;
liczba osób skierowanych na
sta zawodowy;
liczba osób skierowanych na
przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy;
liczba osób skierowanych na
subsydiowane zatrudnienie
(prace interwencyjne);
liczba osób skierowanych na
szkolenia.

liczba osób, które uzyska y
rodki na podj cie dzia alno ci
gospodarczej;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami poradnictwa
zawodowego;
liczba osób, które obj te
zosta y us ugami po rednictwa
pracy;
liczba osób skierowanych na
sta zawodowy;
liczba osób skierowanych na
przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy;
liczba osób skierowanych na
subsydiowane zatrudnienie
(prace interwencyjne);
liczba osób skierowanych na
szkolenia.

Rezultaty mi kkie
w latach 2007-2010

w roku 2011

podniesienie samooceny
uczestników projektu;
zmiana postawy uczestników
projektu z biernej na czynn ;
zwi kszenie motywacji do
dzia ania, odwagi,
przedsi biorczo ci;
rozwijanie zdolno ci
interpersonalnych,
organizacyjnych,
analitycznych, osobistych;
umiej tno aktywnego
poszukiwania pracy;
rozwini cie zdolno ci
gospodarowania w asnym
czasem.

ogó em w projekcie

podniesienie samooceny
uczestników projektu;
zmiana postawy uczestników
projektu z biernej na czynn ;
zwi kszenie motywacji do
dzia ania, odwagi,
przedsi biorczo ci;
rozwijanie zdolno ci
interpersonalnych,
organizacyjnych,
analitycznych, osobistych;
umiej tno aktywnego
poszukiwania pracy;
rozwini cie zdolno ci
gospodarowania w asnym
czasem.

podniesienie samooceny
uczestników projektu;
zmiana postawy uczestników
projektu z biernej na czynn ;
zwi kszenie motywacji do
dzia ania, odwagi,
przedsi biorczo ci;
rozwijanie zdolno ci
interpersonalnych,
organizacyjnych,
analitycznych, osobistych;
umiej tno aktywnego
poszukiwania pracy;
rozwini cie zdolno ci
gospodarowania w asnym
czasem.

Kryteria dost pu
1. Identyfikacja potrzeb Beneficjentów poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Dzia ania.

Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Kryterium zosta o zastosowane zgodnie z sugesti Instytucji Zarz dzaj cej
PO KL, która proponuje stosowanie profilowanego wsparcia pod k tem
Uzasadnienie:
potrzeb regionalnego rynku pracy.
Weryfikacja kryterium b dzie si odbywa na podstawie tre ci wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Projekt w co najmniej70% obejmuje wsparciem osoby z poni szych kategorii: a) osoby
bezrobotne w wieku 50 – 64 lata; b) osoby bezrobotne do 25 roku ycia; c) osoby d ugotrwale
bezrobotne. Jednocze nie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy
docelowej.
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom
znajduj cym si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie
zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku powy ej 50 roku ycia,
Uzasadnienie: bezrobotnych osób do 25 roku ycia, osób d ugotrwale bezrobotnych w
województwie lubuskim.
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
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3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepe nosprawnych w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepe nosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzie
enia wniosku o dofinansowanie
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom
znajduj cym si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie
Uzasadnienie: zmniejszenie liczby bezrobotnych w ród osób niepe nosprawnych.
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
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KARTA DZIA ANIA 6.2
Pr ojekt y, któr ych r ealizac ja jest k ont ynu owan a
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
n/d
Nr umowy z KSI i tytu
projektu
Nr i nazwa celu
szczegó owego, w który
wpisuje si dany projekt

3. Zmniejszanie bezrobocia w ród osób znajduj cych si w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób d ugotrwale bezrobotnych, osób
niepe nosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkuj cych na obszarach wiejskich)
1.

a)

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umo liwiaj ce uzyskanie wiedzy
i umiej tno ci niezb dnych do podj cia i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

b)

przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci (w tym w formie
spó dzielni lub spó dzielni socjalnej – o ile wszyscy udzia owcy s osobami, które
rozpocz y prowadzenie dzia alno ci w wyniku uczestnictwa w projekcie), do
wysoko ci 40 tys. z na osob (lub 20 tys. na osob w przypadku spó dzielni lub
spó dzielni socjalnej)

c)

wsparcie pomostowe udzielone w okresie do 6 / do 12 miesi cy od dnia zawarcia
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmuj ce finansowe wsparcie
pomostowe wyp acane miesi cznie w kwocie do wysoko ci minimalnego
wynagrodzenia obowi zuj cego na dzie wyp acenia dotacji oraz szkolenia
i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wy cznie dla osób, które
rozpocz y dzia alno w ramach danego projektu)

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Beneficjent systemowy

Wsparcie dla osób zamierzaj cych rozpocz prowadzenie dzia alno ci gospodarczej
(w tym na za enie spó dzielni lub spó dzielni socjalnej) poprzez zastosowanie
nast puj cych instrumentów:

Instytucja Po rednicz ca II stopnia - Wojewódzki Urz d Pracy w Zielonej Górze
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Z analizy dokonanej przez Wojewódzki Urz d Pracy wynika,

Czy typ projektu (operacji)
zosta przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK

Je eli NIE –
nale y
uzasadni
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w przeprowadzonych 2 konkursach otwartych (lata 2008
i 2009) w ramach Dzia ania 6.2 wy oniono do dofinansowania
21 projektów (których celem jest udzielenie kompleksowego
wsparcia
osobom
chc cym
za
dzia alno
gospodarcz ) na czn sum ok. 30,4 mln z co stanowi ok.
80% dost pnej alokacji na lata 2007-2013. Zainteresowanie
udzia em
w wy onionych projektach zdecydowanie
przewy sza mo liwo ci organizacyjne danego projektu, który
oprócz przyznania konkretnej pomocy uczestnikom, generuje
du e koszty zwi zane z jego obs ug . Analiza pokaza a, e
ww koszty wynosz
rednio ok. 30% jego warto ci,
a wsparcie finansowe otrzyma o b
otrzyma 434 osoby. Po
dok adnej analizie projektów realizowanych przez podmioty
zewn trzne,
stwierdzono
zagro enie
nieosi gni ci
za onego
w Szczegó owym Opisie Priorytetów wska nika „Liczby osób,
które uzyska y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej”
z uwagi na wysokie koszty obs ugi, a co za tym idzie obj cie
wsparciem mniejszej ilo ci osób.
Projekt w asny WUP zak ada znaczne obni enie kosztów
zarz dzania, które wynosi b
ok. 9,5% warto ci projektu,
przy planowanym przeszkoleniu (w tym równie doradztwo)
350 osób i dofinansowaniu ok. 130 nowo powsta ych
przedsi biorstw. Dodatkowo realizacja projektu w asnego
WUP stanowi szans na obj cie wsparciem wi kszej liczby
osób, ni by oby to mo liwe przy realizacji Dzia ania 6.2
w dotychczasowym trybie. Ponadto, realizacja projektu
asnego WUP stanowi odpowied instytucji na zalecenia
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a tak e Komisji
Europejskiej obni ania kosztów obs ugi projektu do
niezb dnego minimum. Symulacja kosztów wskazuje, i
nast pi oby obni enie tych kosztów a o 19,5 %, a koszt
uczestnictwa jednej osoby obni by si z ponad 70 tysi cy
do 52,8 tysi cy z otych.
Nale y tak e zaznaczy ,
e z do wiadczenia we
wspó pracy z podmiotami zewn trznymi wynika, i nie
zawsze fakt przyj cia projektu do realizacji prowadzi w
konsekwencji do udzielenia wsparcia zainteresowanym
osobom. Na etapie negocjacji lub kontroli zewn trznych
okazuje si , e beneficjenci maj
du e problemy
organizacyjne, przek adaj ce si na bezpiecze stwo
realizacji projektu. W jednym przypadku zagro enie
prawid owej realizacji by o tak du e, e WUP w
porozumieniu z IP (DFS w Urz dzie Marsza kowskim)
zdecydowa si na zerwanie do
zaawansowanego ju
procesu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Sytuacja ta odbi a si na uczestnikach, którzy zd yli ju
swój akces i nawet przeszli selekcj wskazuj
na zakwalifikowanie si do udzia u w projekcie. Dbaj c o
to, aby podobna sytuacja nie powtórzy a si
w
przysz ci, na czym ucierpieliby przede wszystkim
potencjalni uczestnicy projektów, podj to starania o
przyj cie
do
realizacji
projektu
w asnego,
gwarantuj cego bezpiecze stwo udzia u i rzeteln
opiek nad beneficjentami ostatecznymi. Za realizacj
projektu w asnego WUP przemawia równie
fakt
nieograniczania realizacji projektu do wybranych powiatów
czy wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Z danych WUP
wynika, i z 21 Beneficjentów realizuj cych obecnie projekty
w ramach Dzia ania 6.2 tylko 5 zdecydowa o si na obj cie
wsparciem osób z ca ego województwa. Ponadto tylko 12
Beneficjentów nie wprowadzi o ogranicze odno nie grupy
docelowej. Projekt w asny WUP zak ada skierowanie
wsparcia do wszystkich zainteresowanych osób z ca ego
województwa lubuskiego, zgodnie z grupami dost pnymi na
podstawie SZOP, niezale nie od ich sytuacji na rynku pracy.
Jednak e maj c na uwadze gorsze po enie niektórych

NIE

grup spo ecznych, na etapie rekrutacji do projektu zostan im
przyznane dodatkowe punkty z tytu u tzw. przynale no ci do
premiowanych grup odbiorców:
Kobieta+ 50 punktów
Osoba zamieszkuj ca tereny wiejskie + 20 punktów
Osoba bezrobotna + 15 punktów
Osoba d ugotrwale bezrobotna + 10 punktów
Osoba po 50 roku ycia + 10 punktów
Osoba do 25 roku ycia + 10 punktów
Osoba nieaktywna zawodowo + 10 punktów
Osoba niepe nosprawna + 10 punktów
Wojewódzki Urz d Pracy w Zielonej Górze posiada silne
zaplecze
merytoryczne,
niedost pne
dla
innych
potencjalnych Beneficjentów, co pozwoli na udzielanie
pomocy uczestnikom projektu przez doradców zawodowych
oraz psychologów w trakcie ca ego okresu realizacji bez
dodatkowego obci ania bud etu projektu.
Ponadto jako jednostka Publicznych S b Zatrudnienia
Wojewódzki Urz d Pracy, dzi ki sta ej wspó pracy
z instytucjami zaanga owanymi w pomoc osobom
potrzebuj cym wsparcia na rynku pracy, w sposób bardziej
skuteczny dotrze do wszystkich potencjalnych Beneficjentów
Ostatecznych.
Analiza realizowanych obecnie projektów wskazuje, i aden
nie zak ada powtórnej rekrutacji, co w konsekwencji
ogranicza o dost p do projektu osobom, które z przyczyn
od nich niezale nych nie mog y przyst pi do projektu
w zak adanym terminie. Realizuj c projekt w asny WUP nie
ograniczy dost pu potencjalnym odbiorcom zapewniaj c
cykliczno
realizacji dzia
projektowych.
W okresie od marca do czerwca 2009 roku WUP w ramach
Dzia ania 2.1 ZPORR zrealizowa projekt w asny pt. „Lubuski
Lider”; projekt obj wsparciem 316 osób, przy wydatkowaniu
531 tysi cy z otych. Realizacja tych zada by a dobrze
oceniana podczas ró norodnych kontroli zewn trznych.
Tak e uczestnicy projektu wysoko oceniali profesjonalizm
i poziom jego przydatno ci. Równie w ten projekt zostanie
zaanga owany ca y potencja
WUP, profesjonalizm
i do wiadczenie. Zak ada si wykorzystanie nowoczesnych
technik informacji, rekrutacji i szkolenia. Do dyspozycji
projektu zostanie postawiona do wiadczona kadra, zarówno
w zakresie rodków wspólnotowych, jak i zagadnie rynku
pracy. Pozyskane zostanie wsparcie zewn trznych
ekspertów i partnerów dla zachowania obiektywizmu
i przejrzysto ci realizacji projektu.

X

Okres realizacji projektu

09.2010 – 12.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
83 941,00 PLN

w roku 2011
1 118 803,00 PLN

ogó em w projekcie
7 289 150,00 PLN

Rezultaty planowane do osi gni cia w ramach projektu
Rezultaty twarde
w latach 2007-2010

w roku 2011
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ogó em w projekcie

50 osób, które rozpocz y
udzia w projekcie;
50 osób, które zako czy y
udzia w szkoleniu z zakresu
prowadzenia w asnej
dzia alno ci gospodarczej;
20 osób, które otrzyma y
rodki na rozpocz cie
dzia alno ci gospodarczej;
20 osób, które otrzyma y
rodki w ramach wsparcia
pomostowego podstawowego.

350 osób, które rozpocz y
udzia w projekcie;
350 osób, które zako czy y
udzia w szkoleniu z zakresu
prowadzenia w asnej
dzia alno ci gospodarczej;
130 osób, które otrzyma y
rodki na rozpocz cie
dzia alno ci gospodarczej;
130 osób, które otrzyma y
rodki w ramach wsparcia
pomostowego podstawowego;
130 osób, które otrzyma y
rodki w ramach wsparcia
pomostowego rozszerzonego.

Rezultaty mi kkie
w latach 2007-2010

w roku 2011
podniesienie samooceny
uczestników projektu;
zmiana postawy uczestników
projektu z biernej na czynn ;
zwi kszenie motywacji do
dzia ania, odwagi,
przedsi biorczo ci;
rozwijanie osobistych
organizacyjnych,
analitycznych.
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ogó em w projekcie
podniesienie samooceny
uczestników projektu;
zmiana postawy uczestników
projektu z biernej na czynn ;
zwi kszenie motywacji do
dzia ania, odwagi,
przedsi biorczo ci;
rozwijanie osobistych
organizacyjnych,
analitycznych.

KARTA DZIA ANIA 6.3

LP. Konkursu:

A.1

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

Szczegó owe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin og oszenia konkursu
Otwarty
Zamkni ty
x
538 907,64 PLN
1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmuj ce:
a)

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV kw.

Dzia ania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym
przyczyniaj ce si
do poprawy zdolno ci do zatrudnienia oraz rozwoju us ug
aktywizacyjnych (z wy czeniem instrumentów obj tych zasadami pomocy publicznej)
b) Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo ecznego i wspó pracy na rzecz wspierania
aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich
Kryteria dost pu
1. Projekt jest skierowany wy cznie do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego
(w przypadku osób fizycznych ucz si , pracuj lub zamieszkuj one na obszarze województwa
lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów
posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze województwa lubuskiego).
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osi gni cia wska ników zwi zanych z realizacj
projektu na terenie województwa lubuskiego.
Stosuje si do
Uzasadnienie:
typu/typów
1
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
operacji (nr)
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
2. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesi cy.
Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania rodków
Stosuje si do
alokacji roku 2011.
1
Uzasadnienie:
typu/typów
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
operacji (nr)
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib , fili ,
delegatur , oddzia czy inn form organizacyjn dzia alno ci podmiotu) na terenie województwa
lubuskiego, z mo liwo ci udost pnienia pe nej dokumentacji wdra anego projektu oraz
zapewniaj ce uczestnikom projektu mo liwo osobistego kontaktu z kadr projektu.
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
mo liwo ci przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu oraz umo liwienie uczestnikom projektu
maksymalnie
komfortowe
(pod
wzgl dem Stosuje si do
Uzasadnienie:
organizacyjnym) uczestnictwo w projekcie.
typu/typów
1
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
operacji (nr)
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
4. Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poni szych kategorii: osoby w wieku 50 +
lub osoby w wieku poni ej 25 roku ycia lub osoby niepe nosprawne. Jednocze nie wsparcie jest
dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.
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Celem zastosowania kryterium jest zwi kszenie
ilo ci projektów, których wdro enie wp ynie na
zmniejszenie odsetka osób 50+, osób poni ej 25
roku ycia oraz osób niepe nosprawnych w grupie
osób bezrobotnych w województwie lubuskim.
Ponadto
wdro enie
projektów
spe niaj cych
powy sze kryterium przyczyni si do osi gni cia
Uzasadnienie:
celów okre lonych w programach rz dowych.
Wymóg skierowania wsparcia do jednorodnej grupy
odbiorców wynika z konieczno ci dostosowania form
wsparcia do ró nych potrzeb i oczekiwa ka dej
z ww. grup.
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
na podstawie zapisu w punkcie 3.2 wniosku o
dofinansowanie projektu POKL
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca i/lub jego partnerzy posiadaj do wiadczenie we
wspó pracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju.
Celem zastosowania kryterium jest wykorzystanie
potencja u i do wiadczenia nabytego przez
Beneficjentów
w
ramach realizacji
dzia
Uzasadnienie:
o charakterze lokalnym.
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
na podstawie tre ci wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt zapewnia wykorzystanie co najmniej jednej z ni ej
przedstawionych metod/ modelu aktywizacji rodowisk lokalnych
wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW
EQUAL.
a) Centrum promocji pracy – model wdra ania elastycznych form
zatrudnienia. Projekt nr G0588.
b) Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizuj cego dla osób
ugotrwale bezrobotnych i cz onków ich rodzin. Projekt nr
A0209.
c) Model aktywizacji zrównowa onej Praca-Rodzina: lokalne
partnerstwa na rzecz osób opiekuj cych si osobami zale nymi.
Projekty nr G0246, G0051, G0062, G0403, G0588.
d) Model wspierania elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy
na odleg
dla osób sprawuj cych opiek nad osobami
zale nymi. Projekty nr G0620, G0051, G0107, G0265.
e) System aktywizacji zawodowej poprzez prac tymczasow na
podstawie certyfikacji umiej tno ci. Projekt nr A0594.
f) System wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi. Projekt nr
A0140.
Celem zastosowania kryterium jest wdro enie
w projektach aktywizacji zawodowej sprawdzonych
i
skutecznych
instrumentów
wypracowanych
Uzasadnienie:
w ramach PIW EQUAL.
Weryfikacja spe niania kryterium b dzie odbywa si
na podstawie tre ci wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Projekt realizowany b dzie przez Projektodawc , maj cego siedzib
na terenie powiatu, w którym planowana jest realizacja wsparcia.
Okre lenie ww. kryterium ma na celu zmotywowanie
podmiotów dzia aj cych na lokalnym rynku,
Uzasadnienie:
najbardziej zorientowanych w sytuacji danego
rodowiska lokalnego do ubiegania si o rodki
z EFS.
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Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA
Stosuje si do
typu/typów
operacji (nr)

1a)

10 pkt.

1

10 pkt.

1

10 pkt.

1

INFORMACJE NA TEMAT WDRA ANIA PRIORYTETU VI

D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testuj ce wdra ane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Planowany termin og oszenia konkursu

I kw.

II
kw.

x

III
kw.

IV
kw.

Otwarty
Typ konkursu
Zamkni ty
Planowana
alokacja
Instytucja
og aszaj ca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych
Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
uwzgl dnianym przez
kryteria szczegó owe

X

4.056.727,12 z

Wojewódzki Urz d Pracy w Zielonej Górze (IP2)

1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i spo ecznej grup docelowych
wymagaj cych szczególnego wsparcia.
Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
nieuwzgl dnianym przez
kryteria szczegó owe

TAK

NIE

Kryteria dost pu
1. Minimalna warto

Szczegó owe
kryteria wyboru
projektów

projektu wynosi 200 000 PLN.

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
odpowiednio du ego stopnia skuteczno ci
i oddzia ywania przyjmowanych do realizacji
projektów.
Uzasadnienie:
Kryterium weryfikowane b dzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie wskazanym w dokumentacji
konkursowej.

Stosuje si do
Tematu (nr)

2. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesi ce, maksymalny okres realizacji projektu
wynosi 36 miesi cy.
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1

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
prawid owej realizacji projektów innowacyjnych,
które ze wzgl du na swoj specyfik nie powinny
by realizowane w terminie krótszym ni dwa lata
i d szym ni trzy lata.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

Kryterium weryfikowane b dzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie wskazanym w dokumentacji
konkursowej.
3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu lub posiada siedzib , fili ,
delegatur , oddzia czy inn form organizacyjn dzia alno ci podmiotu) na terenie województwa
lubuskiego, z mo liwo ci udost pnienia pe nej dokumentacji wdra anego projektu
oraz zapewniaj ce uczestnikom projektu mo liwo osobistego kontaktu z kadr projektu.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
mo liwo ci przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu oraz umo liwienie uczestnikom projektu
maksymalnie
komfortowe
(pod
wzgl dem
organizacyjnym) uczestnictwo w projekcie.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

Kryterium weryfikowane b dzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie wskazanym w dokumentacji
konkursowej.
4.

Wypracowany produkt odpowiada na problemy wyst puj ce w województwie lubuskim,
dzie testowany przez u ytkowników i odbiorców z województwa lubuskiego oraz jako
produkt finalny po zako czeniu realizacji projektu b dzie móg by wykorzystany przez
ytkowników i odbiorców z województwa lubuskiego.
Celem zastosowania kryterium jest skierowanie
wsparcia w pierwszej kolejno ci do instytucji i
mieszka ców województwa lubuskiego.

Uzasadnienie:

Kryterium weryfikowane b dzie na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku
o dofinansowanie wskazanym w dokumentacji
konkursowej.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Kryteria strategiczne
1. Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym (obejmuj cym
podmioty z sektorów publicznego, prywatnego i spo ecznego).

Uzasadnienie:

Wdro enie projektów spe niaj cych powy sze
kryterium przyczyni si do wprowadzania nowych
koncepcji rozwi zywania problemów poprzez
szeroki dialog i konsultacje spo eczne. Ponadto
wszechstronne do wiadczenie partnerów przyczyni
si do ograniczenia ryzyka zwi zanego
z poszukiwaniem nowych, skutecznych metod
rozwi zywania problemów.
Kryterium weryfikowane na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.

2. Realizacja projektu z wykorzystaniem wiedzy i do wiadcze
partnera/partnerów zagranicznego/zagranicznych w celu adaptacji
rozwi zania/rozwi za wypracowanego/ych w innym/innych
kraju/krajach i/lub wypracowania nowych rozwi za , przy czym
komponent ponadnarodowy zaplanowany jest do realizacji
na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie i stanowi
maksymalnie 30% warto ci projektu ogó em.
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Uzasadnienie:

Udzia partnera/partnerów
zagranicznego/zagranicznych pozwoli na
wykorzystanie wiedzy i do wiadcze
wypracowanych w innym kraju/krajach, a tym
samym zwi ksza mo liwo ci poszukiwania nowych,
skuteczniejszych rozwi za przyczyniaj cych si
do aktywizacji zawodowej i spo ecznej grup
docelowych wymagaj cych szczególnego wsparcia.
Udzia partnera/partnerów
zagranicznego/zagranicznych zminimalizuje ryzyko
niepowodzenia przedsi wzi cia, a tak e
zagwarantuje lepszy dobór instrumentów wsparcia.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje si do
Tematu (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.
3. Odbiorcami produktu, czyli osobami, których problemy b
rozwi zywane dzi ki nowemu produktowi s osoby bezrobotne
nale ce wy cznie do jednej lub kilku z ni ej wskazanych grup:
a) osoby bez kwalifikacji zawodowych tzn. osoby nieposiadaj ce
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu,
po wiadczonych dyplomem, wiadectwem, za wiadczeniem
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniaj cym do
wykonywania zawodu;
b) osoby bez do wiadczenia zawodowego tzn. osoby wykonuj ce
zatrudnienie oraz inn prac zarobkow przez czny okres poni ej
6 miesi cy;
c) osoby d ugotrwale bezrobotne tzn. osoby pozostaj ce w rejestrze
powiatowego urz du pracy przez okres ponad 12 miesi cy w
okresie ostatnich dwóch lat, z wy czeniem odbywania sta u i
przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Uzasadnienie:

Wymienione grupy docelowe (odbiorcy produktu)
zosta y zidentyfikowane w województwie lubuskim
jako znajduj ce si w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy.
Kryterium weryfikowane na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.

4. Projekt uwzgl dnia specyficzne potrzeby osób niepe nosprawnych

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zwi kszenie
ilo ci projektów, których wdro enie wp ynie
na zwi kszenie aktywizacji zawodowej i spo ecznej
osób niepe nosprawnych.
Kryterium weryfikowane na podstawie tre ci
wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.

E. PROJEKTY WSPÓ PRACY PONADNARODOWEJ
Instytucja Po rednicz ca nie przewiduje realizacji projektów wspó pracy ponadnarodowej wdra anych w ramach Dzia
/
Poddzia
PO KL w 2011 r. (sk adanych w odpowiedzi na konkurs i realizowanych w trybie systemowym, w tym kontynuacji
projektów rozpocz tych w latach 2009-2010).
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ CYCH KOMPLEMENTARNO
DZIA
PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE RODKÓW EFS Z DZIA ANIAMI WSPÓ FINANSOWANYMI PRZEZ INNE
RODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarno
dzia
podejmowanych w ramach Priorytetu VI POKL w województwie lubuskim z dzia aniami
finansowanymi z innych rodków wspólnotowych zapewniona jest poprzez:

Wspólne oddzia ywanie na rozwój gospodarczy regionu wsparcia udzielanego w ramach Dzia
6.1 i 6.2 i dzia
finansowanych z Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsi biorstwach i wzmocnienie potencja u innowacyjnego”.

Wspó oddzia ywanie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich projektów realizowanych w ramach Dzia ania 6.3
i projektów realizowanych w ramach Dzia ania 4.3 LRPO „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
i wiejskich”, którego g ównym celem jest o ywienie zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (w tym
powojskowych, poprzemys owych i popegeerowskich) poprzez zmian dotychczasowych funkcji i adaptacj terenów
oraz znajduj cych si tam obiektów na inne cele: us ugowe, gospodarcze, spo eczne, edukacyjne, zdrowotne,
rekreacyjne, kulturalne i turystyczne.

Zastosowanie kryterium strategicznego w Dzia aniu 6.3 premiuj cego projekty, w których realizacj zaanga owane
podmioty dzia aj ce w ramach Lokalnych Grup Dzia ania tworzonych m.in. dzi ki realizacji projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W sferze instytucjonalnej komplementarno Dzia
realizowanych w ramach Priorytetu VI z dzia aniami finansowanymi
z innych rodków zapewniana jest poprzez konsultacje zapisów Planu Dzia ania z Instytucj Po rednicz
II stopnia
(Wojewódzkim Urz dem Pracy w Zielonej Górze), Departamentem Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego
oraz Departamentem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urz dzie Marsza kowskim Województwa
Lubuskiego. Ponadto Plany Dzia ania w zakresie komplementarno ci weryfikowane s na poziomie regionalnym przez
cz onków Podkomitetu Monitoruj cego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Województwa Lubuskiego. W trakcie prac
nad Planami Dzia
prowadzone s równie konsultacje spo eczne realizowane w trybie korespondencyjnym. Propozycje
zapisów Planów Dzia ania przedstawiane s równie do zaopiniowania Instytucji Zarz dzaj cej Programem Operacyjnym
Kapita Ludzki.
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H. Wska niki monitorowania Priorytetu wg celów szczegó owych
Planowana warto
Warto docelowa Planowany stopie
wska nika do
wska nika
realizacji wska nika
osi gni cia do ko ca
2011 r.

Nazwa wska nika
PRIORYTET VI

Cel szczegó owy 1. Zwi kszenie zasi gu oddzia ywania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Wska niki produktu
Liczba osób, które zako czy y udzia w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym

17 421

26 803

65,00%

- liczba osób, które by y obj te Indywidualnym Planem Dzia ania
Liczba osób, które otrzyma y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej (ogó em)

4 220
2442

9 379
3 053

44,99%
79,99%

220

134

164,18%

Wska nik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpocz y udzia w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowa y si jako bezrobotne

32,01%

45,00%

n/d

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zako czyli udzia w szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

100,00%

100,00%

n/d

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zako czyli udzia w szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Wska niki rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS rodków na podj cie dzia alno ci
2442
3358
gospodarczej (ogó em)
Cel szczegó owy 2. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób m odych
Cel szczegó owy 3. Zmniejszenie bezrobocia w ród osób znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby d ugotrwale bezrobotne, osoby niepe nosprawne, osoby bezrobotne zamieszkuj ce na obszarach wiejskich
Cel szczegó owy 4. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób starszych
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
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72,72%

Planowana warto
Warto docelowa Planowany stopie
wska nika do
wska nika
realizacji wska nika
osi gni cia do ko ca
2011 r.

Nazwa wska nika
PRIORYTET VI

Cel szczegó owy 1. Zwi kszenie zasi gu oddzia ywania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegó owy 2. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób m odych
Wska niki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zako czy y udzia w projekcie, w tym
5 816
- osoby z terenów wiejskich
1572
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzyma y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej

7 270
1 967

80,00%
79,92%

471

726

64,88%

20,00%

100,00%

n/d

Wska niki rezultatu
% osób bezrobotnych, które otrzyma y wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100
dni od dnia zarejestrowania w urz dzie pracy w grupie osób m odych (15-24 lata)

Wska nik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpocz y udzia w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowa y si jako bezrobotne w grupie osób
31,82%
50,00%
odych (15-24 lata)
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS rodków na podj cie dzia alno ci
471
726
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
Cel szczegó owy 3. Zmniejszenie bezrobocia w ród osób znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby d ugotrwale bezrobotne, osoby niepe nosprawne, osoby bezrobotne zamieszkuj ce na obszarach wiejskich
Cel szczegó owy 4. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób starszych
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Pole wype niane automatycznie
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n/d
64,88%

Planowana warto
Warto docelowa Planowany stopie
wska nika do
wska nika
realizacji wska nika
osi gni cia do ko ca
2011r.

Nazwa wska nika
PRIORYTET VI

Cel szczegó owy 1. Zwi kszenie zasi gu oddzia ywania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegó owy 2. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób m odych
Cel szczegó owy 3. Zmniejszenie bezrobocia w ród osób znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby d ugotrwale bezrobotne, osoby niepe nosprawne, osoby bezrobotne zamieszkuj ce na obszarach wiejskich
Wska niki produktu
Liczba osób (znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zako czy y
udzia w projekcie, w tym
- osoby niepe nosprawne
- osoby d ugotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób (znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzyma y
rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej, w tym
- osoby niepe nosprawne
- osoby d ugotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba projektów wspieraj cych rozwój inicjatyw lokalnych
Wska niki rezultatu
Wska nik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpocz y udzia w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowa y si jako bezrobotne (w grupie osób
znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w
- osoby niepe nosprawne
- osoby d ugotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS rodków na podj cie dzia alno ci
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

8 498

9 998

85,00%

606
1614
3219

1 011
1 614
4 024

59,94%
100,00%
80,00%

800

1 000

80,00%

45
282
403
21

102
162
403
15

44,12%
174,07%
100,00%
140,00%

35,00%

45,00%

n/d

30,00%
45,00%
30,00%

35%
50%
50%

n/d
n/d
n/d

800

1 000

80,00%

Cel szczegó owy 4. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób starszych
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz
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H. Wska niki monitorowania Priorytetu wg celów szczegó owych
Planowana warto
Warto docelowa Planowany stopie
wska nika do
wska nika
realizacji wska nika
osi gni cia do ko ca
2011r.

Nazwa wska nika
PRIORYTET VI

Cel szczegó owy 1. Zwi kszenie zasi gu oddzia ywania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegó owy 2. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób m odych
Cel szczegó owy 3. Zmniejszenie bezrobocia w ród osób znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby d ugotrwale bezrobotne, osoby niepe nosprawne, osoby bezrobotne zamieszkuj ce na obszarach wiejskich
Cel szczegó owy 4. Zwi kszenie poziomu zatrudnienia w ród osób starszych
Wska niki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które uko czy y udzia w projekcie
2 094
4 363

47,99%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzyma y rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej
Wska niki rezultatu
Wska nik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpocz y udzia w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowa y si jako bezrobotne w grupie osób w
wieku 50-64 lata
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS rodków na podj cie dzia alno ci
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Inne wska niki produktu okre lone przez Instytucj Po rednicz
Inne wska niki rezultatu okre lone przez Instytucj Po rednicz
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198

306

64,71%

39,00%

40,00%

n/d

198

306

64,71%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIA ANIA I PODDZIA ANIA
(wy cznie kwoty rodków publicznych)
Wydatki 2011r.
2011 r.

Kontraktacja
2011 r.

Kontraktacja
narastaj co
(w tym 2011 r.)

Ogó em
publiczne

Bud et pa stwa

Bud et JST

Fundusz Pracy

PFRON

1.

2.

3.

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

Wydatki 2011-2015
wynikaj ce z
kontraktacji
narastaj co
9.

Warto
wydatków w
zatwierdzonych
wnioskach o
atno w danym
roku
10.

Dzia anie 6.1
Poddzia anie 6.1.1
Poddzia anie 6.1.2
Poddzia anie 6.1.3
Dzia anie 6.2
Dzia anie 6.3
RAZEM PRIORYTET VI

538 907,64

2 832 927,64

1 048 126,00

1 048 126,00

0,00

0,00

0,00

879 364,81

524 952,00

24 978 893,91

189 734 253,63

50 315 186,75

26 291 237,00

30 717,59

23 993 232,16

0,00

103 503 445,12

35 388 612,00

w tym projekty innowacyjne

4 056 727,12

6 393 717,12

1 352 242,37

5 041 474,75

676 121,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym projekty wspó pracy
ponadnarodowej

24 439 986,27

23 409 597,75

145 846 556,27
28 886 890,00
7 591 541,52
109 368 124,75

36 617 544,75
9 112 269,00
4 095 678,00
23 409 597,75

12 593 595,00
9 112 269,00
3 481 326,00
0,00

30 717,59
0,00
30 717,59
0,00

23 993 232,16
0,00
583 634,41
23 409 597,75

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

94 054 311,78
6 922 715,03
1 173 069,75
85 958 527,00

27 206 208,00
5 386 464,00
1 415 088,00
20 404 656,00

0,00

41 054 769,72

12 649 516,00

12 649 516,00

0,00

0,00

0,00

8 569 768,53

7 657 452,00

0,00
1 030 388,52
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PODPIS OSOBY UPOWA NIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIA ANIA

Miejscowo , data

Zielona Góra,

Piecz i
podpis osoby
upowa nionej
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