Plan działania na lata 2014 - 2015
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Województwo

lubuskie

Instytucja
Pośrednicząca

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Adres korespondencyjny

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(68) 45-65-314

Telefon
E-mail

(68) 45-65-350

Faks
sekretariat@efs.lubuskie.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze

Adres korespondencyjny

Numer Działania lub
Poddziałania

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
(68) 456-56-10

Telefon
E-mail

(68) 327-01-11

Faks
wup@wup.zgora.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Numer Działania lub
Poddziałania

n/d

Adres korespondencyjny
Telefon

n/d

n/d
n/d

n/d

Faks

E-mail

n/d

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

n/d

n/d

n/d

KARTA DZIAŁANIA 6.1

Poddziałanie 6.1.3
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Beneficjent systemowy

nd
Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Lubuskim

01.2008 - 12.2014

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
173 818 256,66 PLN

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

w roku 2014
65 107 800,00 PLN

ogółem w projekcie
238 926 056,66 PLN

Kryteria dostępu (dotyczą wyłącznie rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania Planu
działania – rok 2014)
1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu.
Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią Instytucji Zarządzającej
PO KL, która proponuje stosowanie profilowanego wsparcia pod kątem
Uzasadnienie: potrzeb regionalnego rynku pracy.
Weryfikacja kryterium będzie się odbywać na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne w następujących proporcjach:
a) co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić osoby powyżej 50 roku życia i/lub
osoby młode poniżej 25 roku życia. W stosunku do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia
minimum 30 % spośród nich stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub
szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą przykładowo:
wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub ofertę pracy
w ciągu 4 miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy.
b) co najmniej 30% uczestników stanowią osoby długotrwale bezrobotne.
Zgodnie z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych celem zastosowania
kryterium jest udzielenie wsparcia osobom młodym znajdującym się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie zmniejszenie
liczby osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia. Ponadto istotne
pozostaje kierowanie wsparcia do osób będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, do których należą osoby 50+ oraz długotrwale bezrobotne.
Na koniec II kwartału 2013 r. w województwie lubuskim odnotowano 14 916
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, stanowiących 25,5% ogółu
Uzasadnienie:
bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu z 2012 r. liczba
bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększyła się o 120 osób, ale ich
udział, w ogólnej liczbie bezrobotnych, pozostał na tym samym poziomie.
Jednocześnie, na koniec II kwartału 2013 roku, odnotowano 28 196 osób
długotrwale bezrobotnych stanowiących 48,2% ogółu bezrobotnych.
W stosunku do II kwartału 2012 roku liczba osób długotrwale bezrobotnych
zwiększyła się o 549 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
zwiększył się o 0,6%.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących
proporcjach:

a) min. 35% uczestników będących w wieku 50+ lub
b) min. 40% uczestników w wieku poniżej 30 lat lub
c) min. 20% niepełnosprawnych uczestników lub
d) min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych lub
e) min. 45% uczestników nie należących do żadnej z wymienionych grup
Celem zastosowania kryterium jest poprawienie skuteczności działań
zmierzających do reintegracji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
Uzasadnienie:
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Efektywność zatrudnieniowa
będzie mierzona zgodnie z wytycznymi IZ PO KL określonymi
w dokumencie „Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie”.
4. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień
sporządzenia wniosku o dofinansowanie).
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom
znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie
zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych. .Na
koniec II kwartału 2013 r. w województwie lubuskim odnotowano 4 528
Uzasadnienie:
bezrobotnych osób niepełnosprawnych, stanowiących 7,7 % ogółu
bezrobotnych.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Planowane w ramach projektu wsparcie zostanie oparte na zidentyfikowanych potrzebach
regionalnego rynku pracy oraz będzie uwzględniało tendencje na nim występujące. Istotne
jest uwzględnienie specyfiki regionu w odniesieniu do strategicznych dokumentów
określających rozwój społeczno-gospodarczy jak m.in. Strategia Rozwoju Województwa
Lubuskiego, Lubuska Strategia Zatrudnienia.
Zastosowanie kryterium ma na celu pełniejsze dopasowanie oferowanego
wsparcia do potrzeb zidentyfikowanych na regionalnym i lokalnym rynku
pracy. W tym celu konieczne jest uwzględnienie tendencji i prognoz
Uzasadnienie:
w kontekście określonego zapotrzebowania na pracę.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
6. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną wszystkie osoby figurujące w rejestrze
powiatowych urzędów pracy, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora
oświaty (wg stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie).
Obserwowany spadek liczby uczniów, a także racjonalizacja kosztów
utrzymania szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu
terytorialnego prowadzi nieuchronnie do wzrostu zwolnień wśród
Uzasadnienie: pracowników sektora oświaty. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (według stanu na dzień 30 czerwca br.) oraz z Systemu
Informacji Oświatowej wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy w skali
całego kraju zwolnionych zostało łącznie 19 458 nauczycieli.

KARTA DZIAŁANIA 6.2
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

UDA-POKL.06.02.00-08-001/10-00 DECYZJA
„Lubuski Przedsiębiorca”

Beneficjent systemowy

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Okres realizacji projektu

09.2010 – 04.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład publiczny)

7 199 681,00 PLN
w tym krajowy wkład publiczny:
1 079 952,15 PLN

89 469,00 PLN
w tym krajowy wkład publiczny:
13 420,35 PLN

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
7 289 150,00 PLN
w tym krajowy wkład publiczny:
1 093 372,50 PLN

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarność działań podejmowanych w ramach Priorytetu VI POKL w województwie lubuskim z działaniami
finansowanymi z innych środków wspólnotowych zapewniona jest poprzez:

•

Wspólne oddziaływanie na rozwój gospodarczy regionu wsparcia udzielanego w ramach Działań 6.1 i 6.2 i działań
finansowanych z Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”.

W sferze instytucjonalnej komplementarność Działań realizowanych w ramach Priorytetu VI z działaniami finansowanymi
z innych środków zapewniana jest poprzez konsultacje zapisów Planu Działania z Instytucją Pośredniczącą II stopnia
(Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze), Departamentem Rozwoju Regionalnego oraz Departamentem
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Ponadto Plany
Działania w zakresie komplementarności weryfikowane są na poziomie regionalnym przez członków Podkomitetu
Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. W trakcie prac nad Planami Działań
prowadzone są również konsultacje społeczne.. Propozycje zapisów Planów Działania przedstawiane są również do
zaopiniowania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika w
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
2015 r
2014 r.
2015 r.

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach
27 550
28 398
28 398
Priorytetu , w tym
10 975
11 246
8 587
- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
4 832
5 234
3 452
(ogółem), w tym:
4 785
5 187
3 405
- liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje
47
47
47
Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu
296
296
190
widzenia regionalnego rynku pracy
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
4 832
5 234
3 452
podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)
Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu
107%
107%
100%
widzenia regionalnego rynku pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

6

100,00%
130,97%
151,62%
152,33%
100,00%
155,79%

151,62%
107,00%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
w 2015
2014 r.
2015 r.

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym

12 727

13 797

9 932

138,91%

- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej

4 938

5 381

4 155

129,51%

1 060

1 146

726

157,85%

Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24
1 060
1 146
726
lata)
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

7

157,85%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
w 2015
2014 r.
2015 r.

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Wskaźniki produktu
Liczba osób znajdujących się w szcególnie trudnej sytuacji, które zakończyły
udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym

15 160

15 906

- liczba osób niepełnosprawnych
2 270
2 467
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
6 750
7 385
- liczba osób z terenów wiejskich
9 663
10 614
Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, które otrzymały
2 890
3 162
środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem), w tym:
- liczba osób niepełnosprawnych
240
261
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
1 195
1270
- liczba osób z terenów wiejskich
1 532
1641
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie
2 890
3 162
trudnej sytuacji na rynku pracy)
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie
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9 998

159,09%

1 011
1 614
4 024

244,02%
457,56%
263,77%

1 000

316,20%

101
162
403

258,42%
783,95%
407,20%

1000

316,20%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
w 2015 r
2014r.
2015r.

PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie
4 880
5 258
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie
368
388
działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64
368
388
lata)
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

9

4 780

110,00%

306

126,80%

306

126,80%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki budżetowe 2014 r.

Kontraktacja 2014 r.
2014 r.

1.

Wydatki budżetowe Wartość wydatków
2015 wynikające z w zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o
narastająco
płatność w 2014 r.

Kontraktacja
Kontraktacja 2015
narastająco
wynikająca z PD na wynikająca z PD na
r.
(w tym wynikająca
2013
2014-2015
z PD 2014-2015)*
2.

3.

4.

5.

Ogółem publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz Pracy

PFRON

6=7+8+9+10

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Działanie 6.1

0,00

65 107 800,00

0,00

285 798 097,66

72 978 642,00

7 870 842,00

0,00

65 107 800,00

0,00

3 109 433,00

40 000 000,00

Poddziałanie 6.1.1

0,00

0,00

0,00

40 024 099,00

7 870 842,00

7 870 842,00

0,00

0,00

0,00

3 109 433,00

5 000 000,00

Poddziałanie 6.1.2

0,00

0,00

0,00

6 847 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poddziałanie 6.1.3

0,00

65 107 800,00

0,00

238 926 056,66

65 107 800,00

0,00

0,00

65 107 800,00

0,00

0,00

35 000 000,00

Działanie 6.2

0,00

0,00

0,00

39 699 102,00

334 550,00

334 550,00

0,00

0,00

0,00

95 099,00

334 550,00

Działanie 6.3

0,00

0,00

2 405 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM PRIORYTET VI

0,00

65 107 800,00

0,00

327 902 710,66

73 313 192,00

8 205 392,00

0,00

65 107 800,00

0,00

3 204 532,00

40 334 550,00

w tym projekty innowacyjne

0,00

0,00

0,00

3 909 540,00

838 020,49

838 020,49

356 466,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

919 917,00

919 917,00

680 083,00

300 000,00

w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Zielona Góra,

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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