Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna – wer. z dn. 24.05.2012

Plan działania na rok 2012
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

I. Zatrudnienie i integracja
społeczna

Województwo

Nie dotyczy

Instytucja
Pośrednicząca

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Adres korespondencyjny

ul.Tamka 3a, 00-349 Warszawa

Telefon

22

461 63 04

Faks

22

461 62 64

E-mail

kontakt@kapitalludzki.gov.pl

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

Marlena Kończak, tel. 22 461 63 46, adres email: marlena.konczak@mpips.gov.pl
Ewa Szlaga, tel. 22 461 63 43, adres email: ewa.szlaga@mpips.gov.pl

Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich

Adres korespondencyjny
Telefon

Numer Działania lub
Poddziałania
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

22

237 00 00

Faks

E-mail

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

237 00 99

Anna Jarosz, tel. 22 237 00 11, adres email: anna.jarosz@crzl.gov.pl
Ewa Ślęzak-Samek, tel. 22 237 00 11, adres email: ewa.samek@crzl.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy
Europejskie

Adres korespondencyjny
Telefon

22

crzl@crzl.gov.pl

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

1.1, 1.2, 1.3 z wyjątkiem
1.3.1 i 1.3.2

Numer Działania lub
Poddziałania

Poddziałanie 1.3.1

ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa
22

54 28 400

Faks

22

54 28 444

wwpe@wwpe.gov.pl
Kinga Krzyszczuk – Micek, tel 22 54 28 440, e-mail: kinga.krzyszczuk-micek@wwpe.gov.pl
Magdalena Świątek, tel. 22 542 84 37, e-mail: magdalena.swiatek@wwpe.gov.pl
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KARTA DZIAŁANIA 1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-013/08-04
„Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji
społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - projekt będzie realizowany w partnerstwie z
Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych

Okres realizacji projektu

01.2009 - 12.2014
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
7 198 244,15 PLN
(7 198 244,15 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

7 226 176,12 PLN
(7 226 176,12 PLN)

21 392 050,00 PLN
(21 392 050,00 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
POKL.01.01.00-00-001/08-05
„Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia
i integracji społecznej – Działania 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 SPO RZL, Działania 2.1; 2.2;
2.3; 2.4; 2.5; 2.6 ZPORR oraz POKL”

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

10.2008 – 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
4 737 294,00 PLN
(4 737 294,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 327 465,00 PLN
(1 327 465,00 PLN)

7 280 406,00 PLN
(7 280 406,00 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-008/08-04
„Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

10.2008 - 12.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
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1 766 186,75 PLN
(1 766 186,75 PLN)

9 032 408,64 PLN
(9 032 408,64 PLN)

10 798 595,39 PLN
(10 798 595,39 PLN)

B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-012/08-05
„Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

07.2008 – 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

7 509 220,00 PLN
(7 509 220,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

91 051 117,69 PLN
(91 051 117,69 PLN)

121 696 817,69 PLN
(121 696 817,69 PLN)

B1.5 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-003/08-07
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Lider
Wojewódzki Urząd Pracy - w Białymstoku Partner

Okres realizacji projektu

09.2008 – 12.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
29 801 490,00 PLN
(29 801 490,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

6 106 392,00 PLN
(6 106 392,00 PLN)

35 907 882,00 PLN
(35 907 882,00 PLN)

B1.6 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-015/08-05
„Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

11. 2008 – 06.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
5 585 013,65 PLN
(5 585 013,65 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
2 272 946,35 PLN
(2 272 946,35 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
7 857 960,00 PLN
(7 857 960,00 PLN)
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B1.7 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-014/08-00
„Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

02.2008- 11.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
19 573 267, 80 PLN
(19 573 267, 80 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

2 722 078,44 PLN
(2 722 078,44 PLN)

22 295 346,24 PLN
(22 295 346,24 PLN)

B1.8 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-018/10-02
„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” – projekt realizowany w partnerstwie z
Uniwersytetem Łódzkim

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

02.2010 - 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 572 420,92 PLN
(3 572 420,92 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

17 694 534,79 PLN
(17 694 534,79 PLN)

31 940 514,00 PLN
(31 940 514,00 PLN)

B1.9 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-032/10-00
„Centra Aktywizacji Zawodowej – analiza i ocena, dobre praktyki”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

06.2011 – 11.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

122 258,00 PLN
(122 258,00 PLN)

1 568 143,75 PLN
(1 568 143,75 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 690 401,75 PLN
(1 690 401,75 PLN)

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna – wer. z dn. 24.05.2012
B1.10 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-019/10-00
„Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez
pracodawców”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

03.2011-12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
140 680,00 PLN
(140 680,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

9 943 756,67 PLN
(9 943 756,67 PLN)

18 975 276,99 PLN
(18 975 276,99 PLN)

B1.11 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-031/10-00
„Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2010 - 01.2014
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
59 900,00 PLN
(59 900,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 103 235,00 PLN
(1 103 235,00 PLN)

1 940 785,00 PLN
(1 940 785,00 PLN)

B1.12 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-033/10
„Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja
i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2011 - 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

49 379,00 PLN
(49 379,00 PLN)

998 118,00 PLN
(998 118,00 PLN)

2 640 182,00 PLN
(2 640 182,00 PLN)
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B1.13 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-009/08-05
„Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – narzędzie pracy doradcy
zawodowego”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

01.2009 - 12.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 155 689,68 PLN
(1 155 689,68 PLN)

1 489 085,12 PLN
(1 489 085,12 PLN)

2 644 774,80 PLN
(2 644 774,80PLN)

B1.14 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-006/08-05
„Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy
i programy aktywizacji zawodowej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

06.2008 - 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

18 930 192,67 PLN
(18 930 192,67 PLN)

1 103 558,54 PLN
(1 103 558,54 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

21 131 200,00 PLN
(21 131 200,00 PLN)

B1.15 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-016/08-03
„Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

11.2008 - 12.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

48 773,65 PLN
(48 773,65 PLN)

701 226,35 PLN
(701 226,35 PLN)

750 000,00 PLN
(750 000,00 PLN)
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B1.16 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.01.00-00-007/08-04
„Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca
na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2008 - 02.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

3 737 752,43 PLN
(3 737 752,43 PLN)

492 979,32 PLN
(492 979,32 PLN)

4 230 731,75 PLN
(4 230 731,75 PLN)

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu

„Narzędzie do badania kompetencji”

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Cel 1: Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia.


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

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?



rozwój narzędzi i systemów informatycznych (dla publicznych służb zatrudnienia
oraz zintegrowanych systemów dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji
pomocy społecznej);
projektowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi
zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku
pracy (m.in. doskonalenie struktur organizacyjnych oraz usprawnianie systemów
zarządzania instytucjami rynku pracy).

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
TAK

X

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2012-12.2013
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

2 341 948,70 PLN
(2 341 948,70 PLN)

8 527 381,40 PLN
(8 527 381,40 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012
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-

koncepcja NBK w wersji papier-ołówek
koncepcja NBK w wersji aplikacji elektronicznej
narzędzie do badania kompetencji w wersji papier ołówek i internetowej oraz przeprowadzenie badań
konstrukcyjnych i pilotażowych narzędzia
opracowane normy NBK
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
testowym
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
szkoleniowym
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
produkcyjnym

-

koncepcja NBK w wersji papier-ołówek,
koncepcja NBK w wersji aplikacji elektronicznej,
narzędzie do badania kompetencji w wersji papier –
ołówek, i internetowej oraz przeprowadzenie badań
konstrukcyjnych, i pilotażowych narzędzia
opracowane normy NBK
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
testowym
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
szkoleniowym
wdrożenie NBK w wersji internetowej w środowisku
produkcyjnym
liczba przeszkolonych użytkowników końcowych
(pracownicy PSZ i OHP)-2230 osób
liczba przeszkolonych administratorów- 20 osób
liczba przeszkolonych trenerów- 66 osób
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
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KARTA DZIAŁANIA 1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-016/08-05
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

09.2008 – 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
28 024 518,87 PLN
(28 024 518,87 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

13 720 316,08 PLN
(13 720 316,08 PLN)

54 935 452,00 PLN
(54 935 452,00 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL-01.02.00-00-017/08-05
„Rewitalizacja społeczna”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

06.2008 – 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
10 713 800,00 PLN
(10 713 800,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

32 944 351,00 PLN
(32 944 351,00 PLN)

60 245 677,00 PLN
(60 245 677,00 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Beneficjent systemowy

POKL.01.02.00-00-004/09-01
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS), Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (CENTRUM),
Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej (FORUM), Pomorskie
Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Zarząd Główny, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji
Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie Centrum
Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Instytut Spraw Publicznych
03.2009 – 04.2014

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

58 129 566,56 PLN
(58 129 566,56 PLN)

68 931 093,52 PLN
(68 931 093,52 PLN)

170 940 593,00 PLN
(170 940 593,00 PLN)
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B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-005/09-01
„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - projekt jest realizowany w partnerstwie z:
1. Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA
2. Fundacją Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
3. Fundacją Funduszu Współpracy
4. Instytutem Spraw Publicznych
5. Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę
pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej
6. Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalnym
Centrum UNDP w Bratysławie
7. Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy

Beneficjent systemowy

07.2009 – 12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
21 085 863,57 PLN
(21 085 863,57 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

18 514 684,24 PLN
(18 514 684,24 PLN)

57 893 558,89 PLN
(57 893 558,89 PLN)

Rezultaty związane z dodaniem zadania klauzule społeczne









5 000 egz. podręcznik „KLAUZULE SPOŁECZNE”
trzydniowe seminarium otwierające projekt „KLAUZULE SPOŁECZNE”
1 program szkolenia metodologicznego kadry trenerskiej nt klauzul społecznych,
30 zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia metodologicznego dla trenerów pt. „KLAUZULE
SPOŁECZNE”,
1 program szkolenia pracowników administracji publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP nt
klauzul społecznych,
1000 szt. zaświadczeń o ukończeniu szkolenia nt klauzul społecznych wydanych pracownikom administracji
publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP,
20 000 egz. broszur informacyjnych dotyczących stosowania klauzul społecznych,
dwudniowa konferencja dla przedstawicieli administracji publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania
PZP podsumowująca realizację projektu i upowszechniająca jego efekty

B1.5 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-020/08
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

06.2008 - 12.2014
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
51 512 271,63 PLN
(51 512 271,63 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 186 457,20 PLN
(6 186 457,20 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
64 410 818,00 PLN
(64 410 818,00 PLN)
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B1.6 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-001/08-04
„Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

10.2008 – 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

823 236, 00 PLN
(823 236, 00 PLN)

713 239, 13 PLN
(713 239, 13 PLN)

2 399 712, 00 PLN
(2 399 712, 00 PLN)

Rezultaty związane z dodaniem nowych obszarów problemowych związanych z działaniem w ramach projektu Zespołu ds.
rozwiązań systemowych oraz grup tematycznych:
- 1 projekt Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- 1 analiza rozwiązań prawnych dotyczących klauzul społecznych,
- 1 rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących klauzul społecznych,
- 1 projekt koncepcji działań dla nowej perspektywy programowej 2020 w zakresie ekonomii społecznej,
- 1 projekt założeń dotyczących instrumentów finansowych w zakresie ekonomii społecznej dla nowej perspektywy
programowej 2020,
- 1 projekt założeń systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej dla nowej perspektywy programowej 2020,
- projekt założeń dotyczących promocji ekonomii społecznej dla nowej perspektywy programowej 2020,

B1.7 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-045/09-00/04
„Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie
studiów podyplomowych”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

06.2009 – 09.2012
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
32 057 000,00 PLN
(32 057 000,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

18 625 270,00 PLN
(18 625 270,00 PLN)

50 682 270,00 PLN
(50 682 270,00 PLN)

B1.8 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL-01.02.00-00-002/08-03
„Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
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08.2009 – 05.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
766 002,00 PLN
(766 002,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

11 593 981,00 PLN
(11 593 981,00 PLN)

12 359 983,00 PLN
(12 359 983,00 PLN)

Rezultaty projektu:
1)raport „Diagnoza obecnego stanu lokalnej współpracy”,
2)podmioty pomocy i integracji społ. z 20 gmin wyposażone w Model Lokalnej Współpracy (MLW),
3)upowszechnianie wiedzy na temat MLW i jego promocja (8 tys. publikacji, 8 konferencji),
4)rekomendacje-wytyczne MPiPS do wdrożenia MLW,
5)raport z pilotażu MLW,
6)1 MLW,
7)podmioty pomocy i integracji społ. z 4 wojew./powiatów wyposażone w model Regionalnej Platformy Współpracy
(RPW),
8)upowszechnianie wiedzy na temat RPW i ich promocja (1,5 tys. publikacji, 1 konferencja),
9)rekomendacje-wytyczne MPiPS do wdrożenia RPW,
10)raport z pilotażu RPW,
11)1 model RPW,
12)publikacja "Standard Certyfikacji KIS",
13)upowszechnianie wiedzy na temat Standardu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (SC KIS) i jego promocja
(7,5 tys. publikacji, 8 konferencji),
14)rekomendacje-wytyczne MPiPS do wdrożenia SC KIS,
15)raport z pilotażu KIS,
16)1 SC KIS wraz z aplikacją,
17)przeszkolenie 840 osób z zakresu wdrażania MLW,
18)przeszkolenie 120 osób z zakresu RPW,
19)przeszkolenie 240 osób z zakresu SC KIS.

B1.9 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-003/09-03
„Diagnoza społeczna 2009-2013”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

03.2009 - 01.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 759 975,00 PLN
(3 759 975,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

260 302,50 PLN
(260 302,50 PLN)

5 696 010,00 PLN
(5 696 010,00 PLN)

B1.10 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

„Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach
pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników
socjalnych”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2011 – 12.2013
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Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
0,00 PLN
(0,00 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
10 000 000,00 PLN
(10 000 000,00 PLN)

30 000 000,00 PLN
(30 000 000,00 PLN)

B1.11 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-006/10
„Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja
specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej w szczególności pomocy
społecznej i pracy socjalnej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2011 – 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
54 310,00 PLN
(54 310,00 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 401 520,00 PLN
(3 401 520,00 PLN)

6 583 760,00 PLN
(6 583 760,00 PLN)

B1.12 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

„Gminne miejsca pracy dla osób 50+ - wspólne działania pomocy społecznej i rynku pracy
na rzecz podtrzymania aktywności społeczno- zawodowej”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

2012 – 2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
0,00 PLN
(0,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

3 500 000,00 PLN
(3 500 000,00 PLN)
- wybór 20 gmin w których działają lub
gotowych utworzyć CIS, KIS, klub,
świetlicę lub spółdzielnię socjalną osób
prawnych, w których zaangażowano by
osoby
50+
po
uprzednim
przygotowaniu ich do powierzonych ról,
stworzenie
ścieżki
współpracy
urzędów
pracy i instytucji pomocy
społecznej i organizacji pozarządowych
na
terenie
wybranych
gmin
z
określeniem
ról
w
projekcie
poszczególnych partnerów,
- pilotaż w wybranej grupie 20 gmin
z województw o najwyższej stopie
bezrobocia polegający na szkoleniach

12 000 000,00 PLN
(12 000 000,00 PLN)
stworzenie
wzorca
(standardu
)podtrzymania aktywności zawodowej i
społecznej osób 50+ w gminie,
- wytyczne dla samorządów gmin
i powiatu w zakresie organizacji,
partnerskiego
współdziałania
dla aktywizacji osób bezrobotnych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym w wieku 50+,
- poszerzenie aktywnych form pomocy
dla osób w wieku „+50”, będących
bezrobotnymi
i
zagrożonymi
wykluczeniem
społecznym
(korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej),
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dla grupy bezrobotnych w wieku + 50 –
przeszkolenie co najmniej 200 osób ,
jako instruktorów aktywizacji społeczno
zawodowej w podmiotach tworzonych
przez samorząd gminny lub w
partnerstwie
z
organizacjami
pozarządowymi,
- wzrost wiedzy pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej na temat
różnych
form
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.

-promocja
tworzenia
własnych
alternatywnych miejsc pracy przez
osoby
zagrożone
wykluczeniem
społecznym na obszarze gminy,
- wzrost kompetencji, umiejętności
osób bezrobotnych – uczestników
projektu,
- stworzenie kooperacyjnego systemu
współpracy
pomiędzy
instytucjami
pomocy społecznej a urzędami pracy w
doborze osób bezrobotnych, w wieku
50+.

B1.13 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.02.00-00-007/10
„SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy – pilotaż”

Beneficjent systemowy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Okres realizacji projektu

12.2011 – 12.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
0,00 PLN
(0,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
10 000 000,00 PLN
(10 000 000,00 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
35 000 000,00 PLN
(35 000 000,00 PLN )
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KARTA DZIAŁANIA 1.3
Poddziałanie 1.3.1
LP. Konkursu:

A.1

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
X
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
X
Zamknięty
20 000 000
1. Projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia
przyczyniające się aktywizacji społeczno – zawodowej społeczności romskiej.
2.
3.
4.
Kryteria dostępu
1. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do minimum 15% członków społeczności
romskiej w wieku produkcyjnym, biorących udział w projekcie, indywidualne, kompleksowe wsparcie
dla każdego z uczestników, obejmujące równocześnie:
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (poprzez zastosowanie Indywidualnych
Planów Działania)
- staże/praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:

Wiele
realizowanych
projektów
zakłada
przygotowanie uczestników do poprawy ich sytuacji
na rynku pracy. Jednakże uczestnicy, wywodzący się
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wymagają kompleksowego wsparcia. Połączenie
możliwości poznania predyspozycji zawodowych i
oczekiwań uczestników i wykorzystanie posiadanej
wiedzy w praktyce zapewni kompleksowość procesu
aktywizacji zawodowej członków społeczności
romskiej. Podjęcie zatrudnienia w jednej z ww. form
pozwoli na wykształcenie nawyku pracy, zdobycie
doświadczenia
zawodowego
oraz
w
wielu
przypadkach umożliwi wejście/powrót na rynek
pracy.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości. Kryterium nie dotyczy
projektów o charakterze kampanii informacyjnopromocyjnej.
Kryteria strategiczne
1.

Projekt obejmuje działania z zakresu edukacji o charakterze
formalnym oraz pozaformalnym, skierowane do dzieci,
młodzieży i osób w wieku produkcyjnym (członków społeczności
romskiej).
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Uzasadnienie:

Wysoki wskaźnik osób bezrobotnych wśród Romów
wynika w dużej mierze z ich niskiego poziomu
wykształcenia. Brak odpowiedniego wykształcenia
generuje
niskie
kwalifikacje
zawodowe
przedstawicieli społeczności romskiej, a co za tym
idzie ich niekonkurencyjność na rynku pracy oraz złą
sytuację materialną. Dlatego też podejmowane
działania powinny koncentrować się na wspieraniu
kształcenia ustawicznego oraz edukacji nieformalnej,
przy równoczesnym tworzeniu warunków do
zaistnienia tych osób na rynku pracy.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

11

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

12

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości .
Projekt zapewnia zaangażowanie przedstawicieli społeczności
romskiej na etapie przygotowania i realizacji projektu
Włączanie odbiorców wsparcia w procesy decyzyjne
na gruncie projektów skierowanych do społeczności
romskiej jest szczególnie istotne, z uwagi na
trudności w aktywizowaniu tej grupy. Skuteczność
projektów integracyjnych w dużym stopniu zależy od
poziomu identyfikacji grup docelowych z projektem i
zaangażowania ich uczestników w formułowanie
celów i założeń inicjatyw, w których będą
partycypować. Wspólna realizacja zadań z
przedstawicielami społeczności romskiej wpłynie na
efektywniejsze
ukierunkowanie
działań
prowadzonych przez beneficjentów oraz przyczyni
się do czynnej aktywizacji społeczno-zawodowej tej
mniejszości. Jedną z form zaangażowania
przedstawicieli społeczności romskiej może być
złożenie projektu przez organizację romską i/lub
realizacja projektu w partnerstwie z organizacją
romską.
Uzasadnienie:
Realizacja projektów na rzecz społeczności romskiej
przez organizację romską i/lub w partnerstwie z
organizacją romską będzie szansą dla tych
organizacji romskich, które aktualnie samodzielnie
nie są w stanie aplikować, a w ramach partnerstwa
mogą stać się znaczącym partnerem i uzyskać
doświadczenie w realizacji projektów oraz z
zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi.
Profesjonalizacja tych organizacji dzięki nawiązanej
współpracy stanie
się
wymiernym
efektem
zawiązanych partnerstw.
2.

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości .
3.

Wskaźnik
efektywności
zatrudnieniowej
dla
członków
społeczności romskiej biorących udział w projekcie mierzony na
zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 %. Kryterium nie
dotyczy zatrudniania personelu projektu.
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Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia
realizowanego w ramach projektów na trwałe
zwiększenie
zatrudnienia
wśród
członków
społeczności romskiej, znajdującej się w szczególnie
trudnej
sytuacji
na
rynku
pracy
oraz
charakteryzującej się szczególnie niskim poziomem
zatrudnienia.
Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej - na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz w
trakcie realizacji projektu –na podstawie załącznika nr
2 do wniosku o płatność.

4.

Wsparcie dla członków społeczności romskiej oferowane w
ramach projektu jest realizowane na terenie jednego lub kilku
następujących województw: świętokrzyskiego, podlaskiego,
pomorskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia
realizowanego w ramach projektów Poddziałania
1.3.1 na te obszary kraju gdzie wsparcie dla
członków społeczności romskiej nie było oferowane
lub jego zakres był niewielki. Pozwoli to objąć
wsparciem
w
ramach
projektów
bardziej
zróżnicowaną grupę odbiorców.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o
zapisy treści wniosku na etapie oceny merytorycznej.
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Poddziałanie 1.3.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.01.03.03-00-023/09-01
„OHP jako realizator usług rynku pracy”

Beneficjent systemowy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Okres realizacji projektu

05.2009 – 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
45 510 080,00 PLN
(45 510 080,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

22 404 360,00 PLN
(22 404 360,00 PLN)

99 538 000,00 PLN
(99 538 000,00 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Nr wniosku o dofinansowanie: POKL.01.03.03-00-060/11
„Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP”

Beneficjent systemowy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Okres realizacji projektu

07.2011 – 08.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
862 320,00 PLN
(862 320,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
1 433 065,00 PLN
(1 433 065,00 PLN)

18

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
2 295 385,00 PLN
(2 295 385,00 PLN)
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Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

„Nowe Perspektywy”
Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy

Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanej do młodzieży w wieku 1525 lat kwalifikującej się do objęcia wsparcia przez OHP, w tym:
a)

wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez:
-

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

-

szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych i prowadzące do podwyższenia samodzielności i uzyskania
zatrudnienia
warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego
rozwoju
usługi poradnictwa zawodowego ( z uwzględnieniem indywidualnych planów
działań ) oraz pośrednictwa pracy;
organizację praktyk i staży zawodowych ( przygotowania zawodowego w
miejscu pracy)
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

07.2012-06.2013
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

5 500 000 PLN
(5 500 000 PLN)

9 500 000 PLN
(9 500 000 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012

1275 wydanych certyfikatów ukończenia kursu języka
obcego(angielski, niemiecki)

Ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
przez 1275 osób


1350 osób, które zakończyły udział w projekcie

675 wydanych zaświadczeń ukończenia kursu
zawodowego,

Uzyskanie
przygotowania zawodowego w miejscu
pracy przez 600 osób

300 podjęć zatrudnienia lub działalności gospodarczej;

600 promocji do następnej klasy

450 wydanych certyfikatów w zakresie posługiwania się
podstawowymi programami komputerowymi

1275 wydanych certyfikatów ukończenia kursu języka
obcego(angielski, niemiecki)

225 pozytywnie zdanych egzaminów na prawo jazdy

Ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
przez 1275 osób
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Kryteria dostępu
Szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć zostanie skonsultowana i
uzgodniona z uczestnikami projektu.
Uzgodnienie form prowadzonych zajęć z uczestnikami ma na celu
Uzasadnienie:
uzyskanie maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
beneficjentów i przełamania ewentualnych barier do udziału w projektach .
2. Dobór form wsparcia zostanie poprzedzony diagnozą predyspozycji zawodowych
uczestników
Badanie predyspozycji zawodowych uczestników umożliwi trafny dobór
Uzasadnienie:
szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w projekcie
3. Dla uczestników dla których przewidziano szkolenie zawodowe zorganizowane
zostanie przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy umożliwi utrwalenie
Uzasadnienie:
i rozwinięcie umiejętności zawodowych uczestnika zdobytych podczas
szkolenia
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu wyniesie
minimalnie 20% osób z grupy uczestników w wieku 18-24 lata (300 z 1500 osób)
Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień
podjętych podczas posiedzenia Grupy Roboczej dla Priorytetu I POKL,
Uzasadnienie
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku
1.

Osoby objęte wsparciem w wyniku realizacji kursów językowych uzyskają
poświadczenia kompetencji językowych na poziomie co najmniej podstawowym
(A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu
będzie przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec
Projektodawcy.
Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień
podjętych podczas posiedzenia Grupy Roboczej dla Priorytetu I POKL,
Uzasadnienie
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku
5.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

6.

Kursy i/lub
uczestników
kompetencji
standardem

Uzasadnienie
7.

szkolenia komputerowe będą kończyły się uzyskaniem przez
certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu
określonych na co najmniej poziomie podstawowym, zgodnym ze
European Computer Driving Licence (ECDL)”.

Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień
podjętych podczas posiedzenia Grupy Roboczej dla Priorytetu I POKL,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku

W kursach na prawo jazdy kategorii B będą uczestniczyć osoby, które uzyskały
pozytywną rekomendację doradcy zawodowego odnośnie przydatności tej formy
wsparcia w kontekście planowania kariery zawodowej uczestnika projektu.

Uzasadnienie

Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień
podjętych podczas posiedzenia Grupy Roboczej dla Priorytetu I POKL,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku

B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy
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Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanej do młodzieży w wieku 1525 lat kwalifikującej się do objęcia wsparcia przez OHP, w tym:
a)

wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez:
-

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

-

szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych i prowadzące do podwyższenia samodzielności i uzyskania
zatrudnienia
warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego
rozwoju
usługi poradnictwa zawodowego ( z uwzględnieniem indywidualnych planów
działań ) oraz pośrednictwa pracy;
organizację praktyk i staży zawodowych (przygotowania zawodowego w
miejscu pracy)
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

07.2012- 05.2013
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 700 000 PLN
(1 700 000,00 PLN)

3 000 000,00 PLN
(3 000 000,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012


510 wydanych certyfikatów ukończenia kursu
językowego


510 osób, które zakończyły udział w projekcie

510 wydanych zaświadczeń podwyższenia kwalifikacji
zawodowych

Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy
przez 510 osób


510 wydanych certyfikatów ukończenia kursu
językowego
Kryteria dostępu
Szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć zostanie skonsultowana i
uzgodniona z uczestnikami projektu.
Uzgodnienie form prowadzonych zajęć z uczestnikami ma na celu
Uzasadnienie:
uzyskanie maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
beneficjentów i przełamania ewentualnych barier do udziału w projektach .
2. Dobór form wsparcia zostanie poprzedzony diagnozą predyspozycji zawodowych
uczestników
Badanie predyspozycji zawodowych uczestników umożliwi trafny dobór
Uzasadnienie:
szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w projekcie
3. Dla uczestników dla których przewidziano szkolenie zawodowe zorganizowane
zostanie przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy umożliwi utrwalenie
Uzasadnienie:
i rozwinięcie umiejętności zawodowych uczestnika zdobytych podczas
szkolenia
4. Osoby objęte wsparciem w wyniku realizacji kursów językowych uzyskają
poświadczenia kompetencji językowych na poziomie co najmniej podstawowym
(A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu
będzie przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec
Projektodawcy.
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
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Uzasadnienie

Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień
podjętych podczas posiedzenia Grupy Roboczej dla Priorytetu I POKL,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku

Poddziałanie 1.3.4
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.04-00-025/08-01
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”

Beneficjent systemowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Okres realizacji projektu

08.2008 - 11.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
2 908 511,18 PLN
(2 908 511,18 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 951 372,50 PLN
(1 951 372,50 PLN)

6 956 732,50 PLN
(6 956 732,50 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.04-00-026/08-01
„Penitencjarny doradca zawodowy”

Beneficjent systemowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Okres realizacji projektu

08.2008 - 11.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
2 123 482,26 PLN
(2 123 482,26 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

850 660,00 PLN
(850 660,00 PLN)

4 676 452,50 PLN
(4 676 452,50 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.04-00-027/08-01
„Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób
pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu
odbywania kary pozbawienia wolności”

Beneficjent systemowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Okres realizacji projektu

08.2008 - 05.2014
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
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w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
67 013 268,98 PLN
(67 013 268,98 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

20 692 570,00 PLN
(20 692 570,00 PLN)

109 061 849,00 PLN
(109 061 849,00 PLN)

B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.04-00-028/08-01
„Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na
karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i art. 207 §1 Kodeksu karnego”

Beneficjent systemowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Okres realizacji projektu

08.2008 - 11.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 403 841,20 PLN
(3 403 841,20 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 018 130,00 PLN
(1 018 130,00 PLN)

7 450 837,50 PLN
(7 450 837,50 PLN)

Poddziałanie 1.3.5
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.05-00-029/08-01
„Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich”

Beneficjent systemowy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Okres realizacji projektu

04.2008 - 12. 2014
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

7 821 023,61 PLN
(7 821 023,61 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

9 102 377,52 PLN
(9 102 377,52 PLN)

31 702 087,28 PLN
(31 702 087,28 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.05-00-030/08-03
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

Beneficjent systemowy

Ministerstwo Sprawiedliwości
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Okres realizacji projektu

04.2008 -12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 500 000,00 PLN
(3 500 000,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

4 500 000,00 PLN
(4 500 000,00 PLN)

12 300 507,89 PLN
(12 300 507,89 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

„Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich”

Beneficjent systemowy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Okres realizacji projektu

12.2011 - 12.2013
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
42 475,00 PLN
(42 475,00 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

3 153 160,00 PLN
(3 153 160,00 PLN)

6 600 000,00 PLN
(6 600 000,00 PLN)

Poddziałanie 1.3.6
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.01.03.06-00-057/10
„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”

Beneficjent systemowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Klubem Wsparcia Psychicznego w Bydgoszcz, Stowarzyszeniem „Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski” w Gorzowie Wielkopolskim, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób
Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" w Krakowie, Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych "SIL" w Lubartowie, Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, Stowarzyszeniem Nadzieja dla Rodziny
w Gdańsku, Stowarzyszeniem na Tak w Poznaniu.

Okres realizacji projektu

06.2011 - 03.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
1 973 994,54 PLN
(296 099,18 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 683 633,10 PLN
(552 544,97 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 100 905,92 PLN
(915 135,89 PLN)
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B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr wniosku o dofinansowanie: POKL.01.03.06-00-052/10
„4 Kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”

Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Beneficjent systemowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, Fundacją Fuga Mundi, Programem Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce.

Okres realizacji projektu

02.2010 - 12.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
8 602 118,00 PLN
(1 290 317,70 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 945 052,00 PLN
(591 757,80 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
12 547 170,00 PLN
(1 882 075,50 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Beneficjent systemowy

POKL.01.03.06-00-054/10-00
„Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym.

Okres realizacji projektu

03.2010 - 12.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 266 472,00 PLN
(939 970,80 PLN)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 759 585,00 PLN
(563 937,75 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
10 026 057,00 PLN
(1 503 908,55 PLN)

B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Beneficjent systemowy

Okres realizacji projektu

POKL.01.03.06-00-056/10
„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem
upośledzenia umysłowego II"
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie.
01.2011 - 12.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
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w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

5 096 005,58 PLN
(764 400,84 PLN)

4 902 721,80 PLN
(735 408,27 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
9 998 727,38 PLN
(1 499 809,11 PLN)

B1.5 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Wsparcie osób z autyzmem II”

Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Beneficjent systemowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:
Fundacją Synapsis w Warszawie, KTA Oddział Lublinie, KTA Oddział w Szczecinie,
Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Mikoszowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem ProFuturo z Poznania, Rzeszowskim
Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS”
w Rzeszowie, Fundacją Wspólnota Nadziei z siedzibą w Krakowie.

Okres realizacji projektu

12.2011 - 09.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

200 000,00 PLN
(30 000,00 PLN)

3 200 000,00 PLN
(480 000,00 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 000 000,00 PLN
(900 000,00 PLN)

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy


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

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji projektu

Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów
promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE.
Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
01.2012 - 12.2013
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Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

15 000 000,00 PLN
(2 250 000,00 PLN)

30 000 000,00 PLN
(4 500 000,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

w roku 2012

ogółem w projekcie

- Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa
usługa) 1500 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego:
- opracowanie indywidualnych planów działania i
poradnictwo zawodowe dla 1500 osób niepełnosprawnych
ruchowo,
- ukończenie przez 480 osób
warsztatów aktywizacji
zawodowej,
- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 240 osób,
- ukończenie szkoleń zawodowych przez 480 osób,
- ukończenie przez 525 osób warsztatów dla rodzin i
opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo
indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia)
- podjęcie pracy przez 225 osób,
- kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 120 osób,
- ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u
pracodawcy przez 120 osób,
- ukończenie szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie
wprowadzania osób niepełnosprawnych ruchowo na rynek
pracy przez 10 pracowników merytorycznych zatrudnionych
w projekcie

- Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa
usługa) 3000 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego:
- opracowanie indywidualnych planów działania i
poradnictwo zawodowe dla 3000 osób niepełnosprawnych
ruchowo,
- ukończenie przez 960 osób
warsztatów aktywizacji
zawodowej,
- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 480 osób,
- ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących
kwalifikacje oraz umiejętności przez 960 osób,
- ukończenie przez 1050 osób warsztatów dla rodzin i
opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo
indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia)
- podjęcie pracy przez 450 osób,
- kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 240 osób,
- ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u
pracodawcy przez 240 osób,
- ukończenie szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie
wprowadzania osób niepełnosprawnych ruchowo na rynek
pracy przez 20 pracowników merytorycznych zatrudnionych
w projekcie

Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co
najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy
projekt) wśród personelu projektu.
Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskanie maksymalnie
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność
Uzasadnienie:
osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i
dystrybucji podręcznika określającego zasady przygotowania Indywidualnych
Planów Działania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat
form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu
zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach
Uzasadnienie:
docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
3.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Uzasadnienie:

Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.
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B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy



Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów
promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia).
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE
Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2012 - 12.2013

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

9 000 000,00 PLN
(1 350 000,00 PLN)

18 000 000,00 PLN
(2 700 000,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

w roku 2012

ogółem w projekcie

- Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa
usługa) 1000 osób niewidomych,
- opracowanie indywidualnych planów działania i
poradnictwo zawodowe dla 1000 osób niewidomych,
-ukończenie
przez
400
osób
warsztatów aktywizacji zawodowej,
- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 150 osób,
- ukończenie szkoleń zawodowych przez 225 osób,
- ukończenie przez 500 osób warsztatów dla rodzin i
opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne,
warsztaty grupowe, grupy wsparcie),
- podjęcie pracy przez 150 osób,
- ukończenie przez 175 osób szkoleń i kursów z zakresu
obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,
- kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 200 osób.

- Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa
usługa) 2000 osób niewidomych,
- opracowanie indywidualnych planów działania i
poradnictwo zawodowe dla 2000 osób niewidomych,
-ukończenie
przez
800
osób
warsztatów aktywizacji zawodowej,
- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 300 osób,
- ukończenie szkoleń zawodowych przez 450 osób,
- ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i
opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne,
warsztaty grupowe, grupy wsparcie),
- podjęcie pracy przez 300 osób,
- ukończenie przez 350 osób szkoleń i kursów z zakresu
obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,
- kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 400 osób.
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co
najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy
projekt) wśród personelu projektu.
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Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność
Uzasadnienie:
osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i
dystrybucji podręcznika określającego zasady realizacji projektów z zakresu
aktywizacji społeczno-zawodowej, dostępnych dla osób niewidomych oraz
zawierającego najbardziej efektywne formy wsparcia tych osób.
Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat
form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu
zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach
Uzasadnienie:
docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

3.

Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.

Uzasadnienie:

B2.3 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
na rynku pracy”

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy



Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów
promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE
Projekt realizowany w partnerstwie.
TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
03.2012 – 02.2014

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 000 000,00 PLN
(450 000,00 PLN)

6 000 000,00 PLN
(900 000,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012
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- opracowanie 400 Indywidualnych Planów Działania,
- 400 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
psychologicznego i doradztwa zawodowego,
- 250 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
prawnego,
- 50 zakończy udział w warsztatach aktywizacji społecznej
i zawodowej,
- 50 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej
nauce zawodu,
20
podejmie
naukę
w
szkole
średniej,
policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
- 25 odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym
rynku pracy,
- 25 podejmie pracę,
- 15 osób utrzyma się na rynku pracy,
250
rodziców/opiekunów
objętych
wsparciem
psychologicznym i prawnym,
- konferencja upowszechniająca rezultaty,
- przygotowanie i dystrybucja 300 egz. podręcznika
dobrych praktyk.

- opracowanie 800 Indywidualnych Planów Działania,
- 800 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
psychologicznego i doradztwa zawodowego,
- 500 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
prawnego,
- 100 osób zakończy udział w warsztatach aktywizacji
zawodowej, i społecznej,
- 100 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej
nauce zawodu,
40
podejmie
naukę
w
szkole
średniej,
policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
- 50 odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym
rynku pracy,
- 80 podejmie pracę,
- 50 osób utrzyma się na rynku pracy,
500
rodziców/opiekunów
objętych
wsparciem
psychologicznym i prawnym,
- 2 konferencje upowszechniające rezultaty,
- przygotowanie i dystrybucja 600 egz. podręcznika dobrych
praktyk.
Kryteria dostępu

1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co
najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy
projekt) wśród personelu projektu.
Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność
Uzasadnienie:
osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania
i dystrybucji podręcznika dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat
form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu
zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach
Uzasadnienie:
docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
3.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Uzasadnienie:

Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.

B2.4 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu
Beneficjent systemowy

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy



Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów
promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE
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Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na
Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” z siedzibą w Raszynie, Polskim Związkiem
Niewidomych z siedzibą w Warszawie.
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
03.2012 – 02.2014

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 000 000,00 PLN
(450 000,00 PLN)

6 000 000,00 PLN
(900 000,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
w roku 2012

ogółem w projekcie

- opracowanie 200 Indywidualnych Planów Działania,
- 200 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
psychologicznego i doradztwa zawodowego,
- 200 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
prawnego,
- 125 weźmie udział w warsztatach aktywizacji społecznej
i zawodowej,
- 45 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej
nauce zawodu,
20
podejmie
naukę
w
szkole
średniej,
policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
- 10 odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym
rynku pracy,
- 25 podejmie pracę,
200
rodziców/opiekunów
objętych
wsparciem
psychologicznym i prawnym,
- konferencja upowszechniająca rezultaty,
- przygotowanie i dystrybucja 250 egz. podręcznika
dobrych praktyk.

- opracowanie 400 Indywidualnych Planów Działania,
- 400 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
psychologicznego i doradztwa zawodowego,
- 400 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia
prawnego,
- 150 osób zakończy udział w warsztatach aktywizacji
zawodowej, i społecznej,
- 90 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej
nauce zawodu,
40
podejmie
naukę
w
szkole
średniej,
policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
- 20 odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym
rynku pracy,
- 50 podejmie pracę,
400
rodziców/opiekunów
objętych
wsparciem
psychologicznym i prawnym,
- 2 konferencje upowszechniające rezultaty,
- przygotowanie i dystrybucja 500 egz. podręcznika dobrych
praktyk.
Kryteria dostępu

1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co
najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy
projekt) wśród personelu projektu.
Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność
Uzasadnienie:
osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania
i dystrybucji podręcznika dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat
form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu
zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach
Uzasadnienie:
docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
3.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie.
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Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.

Uzasadnienie:

B2.5 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług
zamieszczonych w Internecie II”

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy



Ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz
aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z
konkretnymi działaniami wdrożeniowymi.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE
Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

04.2012 - 03.2014

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

2 000 000,00 PLN
(300 000,00 PLN)

3 335 460,00 PLN
(500 319,00 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012
- przeprowadzenie audytu dostępności 150 stron
internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy
społecznej, centrów pomocy rodzinie pod kątem
wytycznych Konsorcjum W3C, co pośrednio wpłynie
na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej ON,
- zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, które
brałyby udział w audytowaniu stron.
- 150 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i
możliwości ich naprawienia,
- przeprowadzenie 3 seminariów dla 60 uczestników
na temat tworzenia dostępnych dla ON stron
internetowych,

- przeprowadzenie audytu dostępności 300 stron
internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej,
centrów pomocy rodzinie pod kątem wytycznych Konsorcjum
W3C, co pośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu
aktywności zawodowej ON,
- zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, które brałyby
udział w audytowaniu stron,
- 300 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i
możliwości ich naprawienia,
- przeprowadzenie 300 audytów kontrolnych po wdrożeniu
zmian wskazanych w 1 raporcie polegających na ponownym
weryfikującym badaniu dostępności strony,
- opracowanie na podstawie przeprowadzonych audytów
zaleceń dla wszystkich instytucji użyteczności publicznej,
dotyczących zasad tworzenia dostępnych dla ON stron
internetowych (zalecenia będą dostępne na stronie
internetowej projektu, rozpowszechniane również poprzez
serwisy społecznościowe tj. Facebook. Twitter),
- opracowanie modułu internetowego szkolenia z zakresu
tworzenia dostępnych serwisów internetowych (ze szkolenia
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skorzysta 400 osób będących przedstawicielami urzędów
pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy
rodzinie; będą przygotowane moduły dla redaktorów stron
internetowych oraz programistów i administratorów tych
stron),
- przeprowadzenie 6 seminariów dla 120 uczestników (po 20
uczestników na 1 seminarium) będących przedstawicielami
urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów
pomocy rodzinie na temat tworzenia dostępnych dla ON
stron internetowych (pierwszeństwo będą mieli pracownicy
urzędów pracy ze względu na prozatrudnieniowy charakter
działań)
- wdrożenie dostosowania 60% stron, objętych audytem, do
potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wynikami
audytu w czasie realizacji projektu
- zobowiązanie dostosowania 40% stron internetowych,
objętych audytem, do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z wynikami audytu, po zakończeniu realizacji
projektu, w przypadku gdy dostosowanie stron nie będzie
możliwe w trakcie jego realizacji
- wypracowanie rekomendacji dla zmian legislacyjnych w
zakresie sposobów zapewnienia dostępu do zasobów
informacji
podmiotów
publicznych
dla
osób
niepełnosprawnych
Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie w
projekcie co najmniej 3 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie
Uzasadnienie:
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Uzasadnienie:

Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.

B2.6 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

„Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
- ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz
aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z
konkretnymi działaniami wdrożeniowymi,
-kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów
UE
Projekt realizowany w partnerstwie.
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
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Okres realizacji projektu

04.2012 - 03.2014

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

3 000 000,00 PLN
(450 000,00 PLN)

6 374 450,00 PLN
(956 167,50 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012
1. przeprowadzenie 10 ekspertyz z zakresu
projektowania
obiektów,
pomieszczeń
oraz
przystosowania
stanowisk
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach;
2. udzielenie 500 porad w ramach funkcjonujących
punktów informacyjno-doradczych w ramach oddziałów
PFRON
3. zorganizowanie 50 spotkań informacyjnych w
ramach funkcjonujących punktów informacyjnodoradczych w ramach oddziałów PFRON
4 dotarcie do ok. 400 000 pracodawców w wyniku
przeprowadzenia
1
ogólnopolskiej
kampanii
informacyjno-promocyjnej
dla
pracodawców,
upowszechniającej ramowe wytyczne, jako źródło
dobrych praktyk; Działania promocyjne zostaną
przeprowadzone przy wykorzystaniu następujących
kanałów
informacyjnych
tj.:
telewizja
ogólnopolska, regionalna oraz lokalna, prasa
ogólnopolska i regionalna, Internet, placówki,
instytucje oraz wszelkie miejsca, w których
odbywa się realizacja projektu..
5 podniesienie o 20% świadomości w zakresie
specyfiki pracy osób niepełnosprawnych w wyniku
przeprowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej
6/. przeprowadzenie 5 seminariów dla 75 uczestników
(ogólna liczba uczestników) z zakresu projektowania
obiektów,
pomieszczeń
oraz
przystosowania
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o
specyficznych potrzebach. Poszczególne seminaria
będą adresowane do różnych grup: osób
niepełnosprawnych,
pracodawców,
architektów,
lekarzy medycyny pracy, inspektorów pracy,
doradców zawodowych, osób wykonujących zadania
służby bhp.

1. przeprowadzenie 15 ekspertyz z zakresu projektowania
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach;
2. udzielenie 3500 porad w ramach funkcjonujących punktów
informacyjno-doradczych w ramach oddziałów PFRON
3. zorganizowanie 350 spotkań informacyjnych w ramach
funkcjonujących punktów informacyjno-doradczych w
ramach oddziałów PFRON
4 opracowanie 1 publikacji zawierającej ramowe wytyczne w
zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz
przystosowania
stanowisk
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych z uwzględnieniem różnicowania tej grupy
ze względu na rodzaje niepełnosprawności,
5 opublikowanie w nakładzie 1000 egzemplarzy publikacji,
prezentującej wytyczne w zakresie projektowania obiektów,
pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach,
6. dotarcie do około 400 000 pracodawców w wyniku
przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnopromocyjnej dla pracodawców, upowszechniającej ramowe
wytyczne, jako źródło dobrych praktyk, Działania promocyjne
zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu następujących
kanałów informacyjnych tj.: telewizja ogólnopolska,
regionalna oraz lokalna, prasa ogólnopolska i regionalna,
Internet, placówki, instytucje oraz wszelkie miejsca, w
których odbywa się realizacja projektu.
7 podniesienie o 20% świadomości w zakresie specyfiki
pracy osób niepełnosprawnych w wyniku przeprowadzonej
kampanii informacyjno-promocyjnej
8 przeprowadzenie 10 seminariów dla 150 uczestników
(ogólna liczba uczestników) z zakresu projektowania
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach. Poszczególne seminaria będą adresowane do
różnych grup: osób niepełnosprawnych, pracodawców,
architektów, lekarzy medycyny pracy, inspektorów pracy,
doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby
bhp.
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.

Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co
najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy
projekt) wśród personelu projektu.
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Uzasadnienie:

2.

Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej
w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,
a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie
dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność
osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Uzasadnienie:

Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania
doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych.
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co
zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska
lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych.
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KARTA DZIAŁANIA 1.4
Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji
społecznej
Ogólnopolski program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność
gospodarczą poprzez instrumenty inżynierii finansowej obejmujące:
 preferencyjne pożyczki na rozwój działalności
 doradztwo związane z udzieloną pożyczkę
Bank Gospodarstwa Krajowego – Departament Programów Europejskich

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK

X*

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
02.2012-12.2015

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
6 000 000 PLN

30 000 000 PLN

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
ogółem w projekcie

w roku 2012





Liczba Pośredników Finansowych oferujących pożyczki
w ramach przedsięwzięcia: 5
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które
skorzystały ze wsparcia finansowego: 35
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które
skorzystały z doradztwa: 30
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy: 6






Liczba Pośredników Finansowych oferujących pożyczki
w ramach przedsięwzięcia: 5
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które
skorzystały ze wsparcia finansowego: 250
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które
skorzystały z doradztwa: 200
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy: 50
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

* U w zg l ę d n i o n y w p r o j e k c i e S z O P
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KARTA DZIAŁANIA 1.5
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
X
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
X
150 000 000 mln
1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i
rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci poprzez
a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym
pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie
dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich
kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków
masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję
najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze
równego dostępu do zatrudnienia.
Kryteria dostępu
1. Wnioskodawca wykaże w punkcie 3.3 Zadania formularza wniosku o dofinansowanie, w jaki
sposób zapewni trwałość produktów wypracowanych w ramach projektu po zakończeniu jego
realizacji w odniesieniu do utrzymania założonej we wniosku o dofinansowanie liczby miejsc
opieki w placówce opiekuńczej
Kryterium to wynika z faktu, iż większość dotychczas
powstałych z funduszy unijnych rozwiązań na rzecz
godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w
szczególności ośrodków opieki nad dziećmi,
przestaje funkcjonować z chwilą zakończenia Stosuje się do
Uzasadnienie:
realizacji projektu. Natomiast należy położyć nacisk
typu/typów
1a)
na rozwiązania trwałe.
operacji (nr)
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny
merytorycznej na podstawie informacji zawartych
przez Wnioskodawcę w punkcie 3.3 Zadania
formularza wniosku o dofinansowanie.
2. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 24 miesiące jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia
2014 r.
Data krańcowa – 31 grudnia 2014 r. – jest
podyktowana limitem czasowym na rozliczenie Stosuje się do
Uzasadnienie:
środków otrzymanych z EFS
typu/typów
1
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści
operacji (nr)
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Projekt o zasięgu ogólnopolskim.
Kryterium to wynika z założenia, iż projekty
realizowane w ramach Priorytetu I powinny
obejmować swoim zasięgiem cały kraj. Ponadto,
Stosuje się do
działania
o
charakterze
promocyjnym,
czy
Uzasadnienie:
typu/typów
2
upowszechniającym powinny dotrzeć do jak
operacji (nr)
najszerszego grona odbiorców.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
Kryteria strategiczne
1. Projekty stanowiące wsparcie dla działań realizowanych bądź
WAGA
20
zakładanych do realizacji w Programie MALUCH.
Program MALUCH zakłada wsparcie pod kątem
infrastruktury, natomiast projekty w ramach Działania
1.5 PO KL wsparcie funkcjonowania placówek.
Połączenie tych dwóch instrumentów przełoży się na Stosuje się do
Uzasadnienie:
większą efektywność działań.
typu/typów
1
Kryterium strategiczne będzie weryfikowane na
operacji (nr)
etapie oceny merytorycznej na podstawie
informacji zawartych przez Wnioskodawcę w punkcie
3.3 Zadania formularza wniosku o dofinansowanie.
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2. Projekty obejmujące wsparciem osoby niepełnosprawne powracające
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub
wychowaniem dzieci.
Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia na
osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy, jakimi są rodzice
powracający na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, będące
jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.
Ponadto, położenie szczególnego nacisku na
Uzasadnienie:
wsparcie dla osób niepełnosprawnych ma na celu
zrekompensowanie w pewnym stopniu skutków
przesunięcia (w ramach przeglądu środokresowego
PO KL) części alokacji z Poddziałania 1.3.6 do
Działania 1.5.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
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10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU I
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

D.1.1

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Otwarty
Zamknięty

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2

1.

Tematy dla
projektów
innowacyjnych

2.

3.
Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe

Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu

1.
Stosuje się do
Tematu (nr)

Uzasadnienie:
2.

Stosuje się do
Tematu (nr)

Uzasadnienie:
3.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Stosuje się do
Tematu (nr)

Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne

WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)
WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)
WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

D.2 Projekty innowacyjne upowszechniające wdrażane w trybie konkursowym
LP.
Konkursu

D.2.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

Otwarty
Zamknięty

Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
nieuwzględnianym poprzez
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kryteria szczegółowe

kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu
1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

3.
Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne
WAGA

1.
Uzasadnienie:

WAGA

2.
Uzasadnienie:

WAGA

3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
D.3.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie systemowym
Nr umowy z KSI i
tytuł projektu
Beneficjent
systemowy
Komponent
ponadnarodowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie

w latach
2007-2011

w roku
2012

ogółem w
projekcie

Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2012 r.
D.4.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Planowany tytuł
projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w
który wpisuje się
dany projekt
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Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Komponent
ponadnarodowy
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty (wskaźniki
pomiaru celów
projektu)
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

ogółem w
projekcie

w roku 2012
Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2012

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
D.5.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdrażane w trybie systemowym
Nr umowy z KSI i
tytuł projektu
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Komponent
ponadnarodowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie

w latach
2007-2011

w roku
2012

41

ogółem w
projekcie

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna – wer. z dn. 24.05.2012

Projekty s ystemow e, których realizacj a rozpocznie się w 2012 r.
D.6.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdrażane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Planowany tytuł
projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w
który wpisuje się
dany projekt
Komponent
ponadnarodowy
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty (wskaźniki
pomiaru celów
projektu)
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2012

ogółem w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2012

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
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E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.
Konkurs
1
u
Typ konkursu
Planowana
alokacja
Typ/typy
projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

Forma/y działań
kwalifikowanych
w ramach
współpracy

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

x

III
kw.

IV
kw
.

x

2 500 000

1.

Projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia
przyczyniające się aktywizacji społeczno – zawodowej społeczności romskiej.

1.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

2.

Prowadzenie badań i wykonywania analiz.

3.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań,
raportów.

4.

Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.

5.

Doradztwo, wymiana pracowników, staże i wizyty studyjne.

6.

Wypracowanie nowych rozwiązań.

Wyodrębnione
projekty
współpracy
ponadnarodowe
j

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodow
ym

Tak

1

1

1

1

1

1

Tak

Kryteria dostępu
Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w
ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umożliwiających
korzystanie z dofinansowanie
projektów większej liczbie Wnioskodawców, a zarazem
przyczyni się do podniesienia jakości składanych
wniosków. Kryterium ograniczy koszty zarządzania
projektami w przypadku większej liczby wniosków od
Stosuje się do
Uzasadnieni jednego Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym
typu/ów
1
e:
brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania
projektów (nr)
danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie
partnera.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Lokalnego Systemu Informatycznego oraz listy
złożonych wniosków stanowiących odpowiedź na dany k
onkurs.
2. Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach
współpracy ponadnarodowej, w tym obligatoryjne adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.
1.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów
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Uzasadnieni
e:

3.

Kryterium ma za zadanie zapewnienie kompleksowości
wsparcia realizowanego w ramach projektów, a zarazem
uwzględniając wybrane typy operacji zagwarantować
poprzez adaptację nowych rozwiązań efektywność i
adekwatność proponowanego wsparcia oraz dążenie do
wspólnego wypracowania nowych rozwiązań..
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

Projekt jest realizowany na zasadzie wzajemności.

Uzasadnieni
e:

Finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie
wzajemności
zwiększa
prawdopodobieństwo
prawidłowej i efektywnej realizacji partnerstwa
instytucjonalnego wzmacniając efekt zaangażowania i
odpowiedzialności partnerów ponadnarodowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne

Wnioskodawca lub Partner posiada doświadczenie we
współpracy ponadnarodowej, w obszarze zbieżnym z
zakresem i celami projektu.
Kryterium daje możliwość wykorzystania doświadczenia
partnerów z innych krajów w celu poszukiwania nowych,
efektywniejszych sposobów rozwiązania problemów.
Zapewnienie obligatoryjnego udziału partnera z
Uzasadnieni doświadczeniem warunkuje faktyczne partnerstwo oraz
e:
zwiększy
efektywność
podejmowania
działań.
Minimalizuje także ryzyko niepowodzenia projektu oraz
zwiększa szanse na sukces.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2.
1.

Uzasadnieni
e:
3.

WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Uzasadnieni
e:

Projekty s ystemow e, których realizacj a jest kont ynuow ana
E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Beneficjent systemowy
Okres realizacji projektu
Kwota poniesionych /
planowanych wydatków
w projekcie

w latach
20072011

w roku
2012

44
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Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2012 r.
E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
współpracy
ponadnarodowej/
Projekt z komponentem
ponadnarodowym
Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie

w roku
2012

ogółem w
projekcie

Rezultaty (wskaźniki
pomiaru celów projektu)
planowane do
osiągnięcia w ramach
projektu

w roku
2012

na koniec
realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarność programową działań współfinansowanych z innych środków wspólnotowych zapewniają następujące
rozwiązania przyjęte przez Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
udział reprezentantów instytucji w Podkomitetach Monitorujących PO KL w 16 województwach,
udział przedstawiciela instytucji w Komitecie Monitorującym PO KL,
przewodnictwo w grupie roboczej ds. zatrudnienia i integracji społecznej, w skład której, oprócz przedstawicieli
instytucji komponentu centralnego, wchodzą także przedstawiciele instytucji komponentu regionalnego PO KL (w
ramach niniejszej grupy powstała inicjatywa opracowania mechanizmu badania komplementarności wsparcia
realizowanego w ramach komponentu centralnego i regionalnego),
udział przedstawicieli instytucji w spotkaniach grup roboczych, takich jak np. grupa robocza ds. regionów, grupa
robocza ds. edukacji, grupa robocza ds. kwestii horyzontalnych, grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu
wiedzy,
kryterium strategiczne, przyjęte w konkursie w ramach Działania 1.3.1, w ramach którego premiowane będą
projekty kompatybilne z działaniami prowadzonymi w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce,
poddawanie ocenie i akceptacji projektów Planu działania (w tym jego modyfikacji) kolegium Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej, odpowiadającego za politykę rynku pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.
Ponadto, w zakresie komplementarności wewnętrznej poszczególne formy wsparcia w projektach w ramach Priorytetu I PO
KL np. „Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujące usługi rynku pracy i programy aktywizacji
zawodowej” realizowane w ramach Działania 1.1 takie jak: specjalistyczne kursy, szkolenia, w tym szkolenia modułowe,
doradztwo, instruktaż, a także studia uzupełniające, studia podyplomowe oraz wizyty studyjne są komplementarne z
Podziałaniem 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w którym występują projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb
zatrudnienia m.in. poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na
terenie regionu. Podobnie, formy wsparcia w projekcie pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i
integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 takie jak: szkolenia/kursy, doradztwo, studia, studia
podyplomowe, wizyty studyjne, specjalizacje, coaching oraz superwizją są komplementarne z Poddziałaniem 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, gdzie występują szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej działających lokalnie.
Kolejnym przykładem komplementarności jest projekt „Rewitalizacja społeczna” realizowany w ramach Działania 1.2,
w ramach którego podejmowane będą działania na terenach, na których zrealizowano lub aktualnie realizowane są
inwestycje z zakresu rewitalizacji w ramach programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Istotnym aspektem przedmiotowego projektu jest uzupełnianie działań inwestycyjnych działaniami
„miękkimi” i komplementarność pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym i Europejskim Funduszem Rozwoju
Regionalnego.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej, w konstrukcji
wdrażania, w sposób szczególny uzyskuje się efekt synergii poprzez dostosowanie celów odnoszących się do społeczności
romskiej finansowanych ze środków budżetu państwa oraz finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
W związku z powyższym stworzono mechanizmy i narzędzia zapewnienia komplementarności z Programem na rzecz
społeczności romskiej w Polsce realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Stosowane narzędzia mają postać kryterium dostępu ( nr 1) i kryterium strategicznego (nr 1):
- Kryterium dostępu: W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do minimum 15% członków społeczności
romskiej w wieku produkcyjnym, biorących udział w projekcie, indywidualne, kompleksowe wsparcie dla każdego z
uczestników, obejmujące równocześnie:
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania)
- staże/praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie.
- Kryterium strategicznego: Projekt obejmuje działania z zakresu edukacji o charakterze formalnym oraz pozaformalnym,
skierowane do dzieci, młodzieży i osób w wieku produkcyjnym (członków społeczności romskiej).
Powyższe kryteria odnoszące się do edukacji i przeciwdziałania bezrobociu premiują tych wnioskodawców, których projekty
w sposób szczególny koncentrując się na tych dziedzinach zachowują spójność z Programem. Zasada komplementarności
spełniana jest w tym przypadku poprzez wykorzystywanie środków z różnych programów dla realizacji konkretnych celów i
osiągnięcie trwałych efektów realizowanych działań.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2012 r.

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET I
Cel szczegółowy 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia
Wskaźniki produktu
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

6 777

4 200

161,36%

355

355

100,00%

100%

100%

100%

% instytucji publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono standardy usług
100%
100%
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

100%

Liczba instytucji PSZ, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenie standardów usług
Wskaźniki rezultatu
% kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2012 r.

Nazwa wskaźnika

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET I
Cel szczegółowy 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym:
100 335
100 000
-młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym
31 389
27 000
-więźniowie
47 500
38 000
-osoby przebywające w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
2 916
5 000
-Romowie
7 000
15 000
-osoby niepełnosprawne
11 530
15 000
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
1 000
6 500
w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy zakończyli udział w projektach
800
1 000
realizowanych w ramach Działania
Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej
Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia
7 395
12 000
podnieśli swoje kwalifikacje
Liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych, mających na celu
0
2 600
wdrożenie standardów usług
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu
35
250
Wskaźniki rezultatu
Odsetek instytucji pomocy społecznej, w których wdrożono standardy usług
Odsetek pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli
swoje kwalifikacje
Odsetek instytucji pomocy społecznej, które zawarły kontrakty socjalne z ponad 10% wszystkich swoich
klientów
Pole wypełniane automatycznie
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100,34%
116,26%
125,00%
58,32%
46,67%
76,87%
15,38%

80,00%

61,63%
0,00%
14,00%

0%

90%

0%

10%

70%

14%

4%

25%

16%
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2012r.
2012 r.

1.

Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
RAZEM
PRIORYTET I
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej (dot.
1.3.1)

Kontraktacja 2012 r.

2.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2012 r.)
3.

Ogółem publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

Wydatki 2013-2015
Wartość wydatków w
wynikające z
zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o płatność w
narastająco
2012 r.
9.

10.

8 527 381,40
37 720 000,00
126 129 505,24
22 500 000,00
21 419 595,24
12 500 000,00
0,00
0,00
69 709 910,00
0,00
30 000 000,00
150 000 000,00

407 218 676,08
600 867 833,89
690 471 981,12
68 109 579,97
54 514 322,04
195 832 279,19
128 145 871,50
52 747 969,54
187 901 018,26
3 220 940,62
30 000 000,00
150 000 000,00

163 706 814,90
212 080 411,54
149 989 362,33
13 500 000,00
9 692 675,41
31 037 425,00
24 512 732,50
16 755 537,52
54 490 991,90
0,00
29 620 000,00
31 680 000,00

163 706 814,90
0,00
212 080 411,54
0,00
141 815 713,55
0,00
13 500 000,00
0,00
9 692 675,41
0,00
31 037 425,00
0,00
24 512 732,50
0,00
16 755 537,52
0,00
46 317 343,12
0,00
0,00
0,00
29 620 000,00
0,00
28 050 000,00 3 300 000,00

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

0,00
68 776 415,18
0,00 181 970 875,59
8 173 648,78 154 777 503,64
0,00
19 652 004,21
0,00
9 781 156,73
0,00
36 923 560,00
0,00
28 184 035,38
0,00
22 483 559,04
8 173 648,78
37 753 188,28
0,00
0,00
0,00
380 000,00
330 000,00 118 320 000,00

147 191 564,72
191 008 360,30
136 157 508,86
11 000 000,00
6 784 872,79
38 694 747,66
24 512 732,50
15 201 023,63
39 964 132,28
0,00
29 600 000,00
20 000 000,00

352 376 886,64

1 878 558 491,09

587 076 588,77

575 272 939,99

0,00

8 503 648,78

523 957 433,88

37 720 000,00

55 234 504,40

20 110 844,42

32 379 843,35

2 500 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00
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3 300 000,00

524 224 794,41

6 531 644,42
1 000 000,00
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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