Realizacja projektów w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Instytucja Zarządzająca , Instytucje Wdrażające
Instytucja Zarządzająca to organ administracji publicznej, który przygotowuje program
operacyjny, zarządza nim oraz nadzoruje jego realizację. Do jej ogólnych zadań, w ramach
wszystkich programów należy: kontrola realizacji programu, weryfikacja wdrażanych projektów i
rozpowszechnianie informacji na temat danego programu operacyjnego Część swoich zadań może
delegować do wykonania Instytucji Pośredniczącej.
Każdy program operacyjny posiada swoją Instytucję Zarządzającą (IZ). IZ dla ogólnopolskich
programów znajduje się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), a dla Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO) w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

1.Wydział Rozwoju Regionalnego
2.Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego
3.Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach

Działanie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
Działanie 8.2
Działanie 11.3, 11.4

Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

Działanie 1.2, 1.3, 3.2, 3.3

Europejski Fundusz Społeczny
Cele i zasady finansowania

Zadania

Stworzono go by zredukować różnice dotyczące
zamożności portfela oraz jakości życia we
państwach członkowskich i regionach Unii
Europejskiej.
Jest to fundusz strukturalny, który promuje spójność
gospodarczą i społeczną. Główne zadanie EFS
to pomoc państwom członkowskim w
wyrównaniu szans na rynku pracy
mieszkańców poszczególnych krajów Unii
Europejskiej.
Europejski Fundusz Społeczny jest oparty na
zasadach współfinansowania i
współzarządzania. A to oznacza, że pomocy
finansowej otrzymywanej z Unii Europejskiej
bezwzględnie towarzyszą fundusze krajowe,
publiczne albo prywatne.

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z
możliwością finansowania szkoleń, warsztatów,
wspieraniem zatrudnienia itp. W istocie EFS został
stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność
miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii
Europejskiej. EFS zajmuje się następującymi dziedzinami:
 promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu
przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;
 przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;
 kształceniem ustawicznym;
 doskonaleniem kadr gospodarki;
 rozwojem przedsiębiorczości;
 zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku
pracy.

Programy operacyjne 2014-2020
•
•
•
•
•
•
•

Program Polska Cyfrowa
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej
• Programy Regionalne ( jest ich 16, w tym
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

Wybór projektów do realizacji
Tryby wyboru

Konkursowy

Pozakonkursowy

Działanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
Typy projektów
1.

2.

3.

4.

Podmioty uprawnione do dofinansowania

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) - IPD,
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u
których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji –
kursy i szkolenia umożliwiające nabywanie,
podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji
Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców jak i przedsiębiorców - staże i praktyki,
subsydiowane zatrudnienie, doposażenie i wyposażenie
miejsca pracy
Działania EURES związane z bezpośrednim
świadczeniem usług dla osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo i pracodawców

•
•
•
•
•

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o
dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu
są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), w tym:
agencje zatrudnienia;
instytucje szkoleniowe;
instytucje dialogu społecznego;
instytucje partnerstwa lokalnego;
Lokalne Grupy Działania.

Budżet naboru [PLN] 12 850 467,06
Poziom dofinansowania 95,00 %

Wkład własny- 5 %
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY ( RZECZOWY)

Składniki majątku wnioskodawcy lub z
majątku innych podmiotów , jeżeli możliwość
taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie
to ujęte w zatwierdzonym wniosku o
dofinansowanie lub świadczenia wykonywane
przez wolontariuszy.

WKŁAD PIENIĘŻNY (FINANSOWY)
Środki finansowe będące w dyspozycji danej
instytucji lub pozyskane przez tą instytucję z
innych źródeł (np. od sponsorów, darczyńców tak publicznych jak i prywatnych), w tym środki
przeznaczone na wynagrodzenie kadry
zaangażowanej przez beneficjenta w realizację
projektu EFS, które nie jest finansowane ze
środków dofinansowania tj. środki
własne/dotacje/granty pozyskane przez podmiot
na finansowanie swojej podstawowej
działalności; oraz w przypadku organizacji
pozarządowych to również możliwość
zaangażowania środków pozyskanych zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
np. środki pozyskane w ramach 1%, środki ze
zbiórek publicznych, darowizny, nawiązki
sadowe;

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również
szczególne warunki dostępu dla konkursu 7.1.3
•

Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach
funkcjonalnych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) i realizujących założenia oraz cele danej
Strategii. Oznacza to, że potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów/
potrzeb/wyzwań na obszarze planowanym do objęcia wsparciem w projekcie oraz wpisuje się
w cele i przedsięwzięcia określone w LSR, adekwatne do zakresu projektu. Informacje w tym
zakresie należy ująć w treści wniosku (w punkcie B.2). Na etapie podpisywania umowy
wymagane będzie zaświadczenie Lokalnej Grupy Działania/Lokalnej Grupy Rybackiej o
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - stanowiące załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu.

•

Każdy projekt jest realizowany na obszarze funkcjonalnym danej Lokalnej Strategii Rozwoju
co oznacza, iż będzie realizowany na terenie co najmniej jednej z gmin, której dotyczy dana
LSR.

•

Projektodawca ma obowiązek umożliwić równy dostęp do projektu (m.in. poprzez rekrutację i
działania informacyjne) mieszkańcom wszystkich gmin objętych LSR. Nie oznacza to, że
ostateczne wsparcie musi być świadczone na terenie każdej gminy wchodzącej w skład LSR.

DOBRE Praktyki
Iwona Błach, 50 lat

Poddziałanie 8.1.1.
Pracuje
w
Katowicach,
ale
mieszka
z synem w Sosnowcu. O swoim wieku – jak mówi –
przypomina sobie wtedy, kiedy musi gdzieś podać PESEL.
Zajmuje
się oprogramowaniem i serwisem
oprogramowania, po szkoleniu zgłębiła administrowanie
i programowanie baz danych i język SQL .
Oprócz informatyki, pasją Pani Iwony jest technika. Lubi
wiedzieć, jak coś jest zrobione i jak działa, dlatego
chętnie ogląda programy popularnonaukowe. Interesuje
się astronomią, lotami kosmicznymi, samolotami
i szybowcami. Sama kiedyś była pilotem szybowcowym.
Teraz wraca do tego, kiedy ma chwilę wolnego czasu, w
wakacje.
Mama chciała by była lekarzem, ona miała
w głowie silniki, przypadkowo trafiła do pracy
w ośrodku obliczeniowym i złapała informatycznego
bakcyla.

DOBRE Praktyki
Beata Kaczmarek, 46 lat

Poddziałanie 8.2.1
Mieszka w Pyskowicach i tam też pracuje w żłobku. Ma
męża i dwoje dorosłych dzieci. Poza pracą ma też liczne
zainteresowania, lubi czytać książki. Interesują ją
zwłaszcza te o życiu, oparte na faktach. Lubi też pracę na
swojej działce, mają z mężem ogród za miastem.
Uprawiają warzywa i hodują kwiaty.
Była salową. Po 16 latach pracy pod wpływem własnych
dzieci i rozmów z dyrektorką żłobka ukończyła szkołę
średnią. Chciała
zostać opiekunką,
ale
kursy
szkoleniowe odbywały się w Gliwicach, trzeba by było
dojeżdżać. W tym czasie żłobek zaczął się
modernizować, otwierano nowy oddział i potrzeba było
wykwalifikowanego personelu. Pani Beata przystąpiła do
projektu, ukończyła szkolenie i awansowała na
opiekunkę. Zmieniła zawód.

DOBRE Praktyki
Artur Będkowski, 23 lata
Mieszka w wiosce nieopodal Myszkowa. Pracuje jako
kierowca zawodowy w rodzinnej firmie transportowej.
Oprócz prowadzenia wielkich samochodów ciężarowych
jego pasją jest sport, głównie piłka nożna.
Gdy był dzieckiem marzył o tym, żeby być wysoko
postawionym urzędnikiem, albo szefem firmy . Przez 3
lata
studiował
logistykę
na
Politechnice
Częstochowskiej. Na dwuletnie magisterskie już nie
poszedł – zaczął pracować w rodzinnej firmie. Prawo
jazdy kategorii C+E (ciężarówki z przyczepą) pozwoliło
mu zwiedzić trochę świat. Ale szefem firmy został:
założył własną firmę transportową. A w ogóle to na
zawód kierowcy był skazany – kierowcą jest jego ojciec i
brat.

DOBRE Praktyki
Działanie 9.3
Dariusz Garnek, lat 44
Od urodzenia mieszka w Dąbrowie Górniczej.
Pochodzi z rodziny górniczej, w kopalni pracował
jego dziadek i ojciec, a on sam pod ziemią
przepracował sześć lat. Teraz jest zatrudniony w
firmie ciepłowniczej.
Pan Dariusz jest żonaty, ma dwoje dorosłych już
dzieci. W wolnych chwilach wypoczywa z żoną na
działce. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu,
jego pasją jest wędkarstwo, stara się jak najczęściej
jeździć na ryby.
Skończył w latach 80. przyzakładową szkołę górniczą.
Gdy zaczęto likwidować kopalnie i miejsca pracy
postanowił
się przekwalifikować i uzupełnić
wykształcenie.
Nie udało mu się skończyć
wieczorowego technikum ze względów rodzinnych.
W projekcie w trybie eksternistycznym zaliczył 11
przedmiotów. Kontynuował naukę w dwuletnim
liceum uzupełniającym, które kończyło się maturą.

DOBRE Praktyki
Działanie 6.2
Pani Joanna ma dwie pasje: szycie i sporty ekstremalne.
Jeśli chodzi o tę pierwszą pasję to jest samoukiem, szyje
od dziecka. Rowerem górskim zainteresowała się już w
szkole podstawowej, później zaczęła trenować kolarstwo
szosowe.
Skończyła studia o specjalności pedagogika
resocjalizacyjna i rozpoczęła pracę w świetlicy szkolnej.
Jednak szybko zrozumiała, że to nie to . Na AHG w trybie
podyplomowym skończyła grafikę komputerową i
poznała organizatora amatorskiego klubu kolarstwa
zjazdowego. Powiedział, że mają problem z
profesjonalna odzieżą dla zawodników. Zaproponowała,
że zaprojektuje i uszyje. Trochę w to nie wierzyliwyznała.
Dziś jej firma jest jedyną w Polsce firmą produkująca
profesjonalne komplety odzieży dla motocrossowców.

Joanna Gruca, 31 lat

DOBRE Praktyki
Rozalia Nowosielska, 55 lat

Działanie 6.1.1.
Przez ćwierć wieku pracowała w branży
hutniczej. Gdy huta upadła – otworzyła
sklep z odzieżą używaną, czasowo
zatrudniła się w firmie sprzedającej
bramy i ogrodzenia, krótko pracowała w
telewizji kablowej jako informatyk. W
momencie kiedy została bez pracy,
zainteresowała się możliwością udziału
w projektach finansowanych z EFS. Po
ukończeniu kursów w projekcie jest
opiekunką osób niepełnosprawnych
w Domu Pomocy Społecznej w
Świętochłowicach.

Działanie 6.3 PO KL

