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WSTĘP
Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012,
opracowany

zgodnie

z

art.

3

ust.

4

Ustawy

o

promocji

zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, wyznacza priorytetowe kierunki działań na rzecz
wszechstronnego rozwoju regionalnego rynku pracy. Głównym celem działań, jakie
zostały skatalogowane w niniejszym Planie, jest wzrost zatrudnienia poprzez
wsparcie powstawania nowych miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie
zasobów ludzkich w regionie. Cel ten pozostaje od lat niezmienny – modyfikacjom
podlegają jednak działania i instrumenty służące jego osiągnięciu w zależności od
zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i programowych. Świętokrzyski
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 powstał w warunkach
odczuwalnych konsekwencji ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, które
swoim zasięgiem objęło także region świętokrzyski. Stąd też wiodącą rolę
w tegorocznym Planie pełnią działania bezpośrednio ukierunkowane na wsparcie
zatrudnienia i powstawanie nowych miejsc pracy przede wszystkim w sektorze
małych i średnich firm, stwarzających najbardziej efektywne i stabilne warunki
zatrudnienia. W opracowanie dokumentu włączono szerokie grono partnerów rynku
pracy, którzy w ramach swoich kompetencji aktywnie działają na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w regionie. Są wśród nich nie tylko instytucje publiczne, lecz także
organizacje

pozarządowe

oraz

instytucje

działające

na

rzecz

aktywizacji

gospodarczej regionu. Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką
zachodzących na nim zmian, tak więc istotną rolę w tegorocznym Planie pełnią
działania wspierające adaptacyjność i mobilność zawodową oraz poszukujące
nowych, innowacyjnych form aktywizacji.
Tegoroczne przedsięwzięcia wspierające zatrudnienie koncentrują się wokół
5 priorytetów:
Priorytet 1: Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – systematyzuje przedsięwzięcia
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ukierunkowane na przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie społeczno –
ekonomicznych skutków wykluczenia społecznego. Osią finansową tych działań
są środki Europejskiego Funduszu Społecznego, wykorzystywane poprzez
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środki Funduszu Pracy;
Priorytet 2: Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków
rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – ma na celu
kontynuację pozytywnych tendencji aktywizacji gospodarczej mieszkańców
regionu poprzez stosowanie finansowych i pozafinansowych narzędzi promocji
przedsiębiorczości, jak również rozbudowę systemu zachęt inwestycyjnych,
przekładających się na przyrost miejsc pracy;
Priorytet 3: Wzrost spójności systemu edukacji i kształcenia zawodowego
z kierunkami rozwoju i potrzebami rynku pracy – realizuje cele polegające na
zwiększeniu spójności kierunków kształcenia z faktycznymi potrzebami rynku
pracy. Istotnym zadaniem przedsięwzięć, jakie będą podejmowane w roku
bieżącym w ramach niniejszego Priorytetu jest także uelastycznienie i aktualizacja
systemu kształcenia zawodowego w świetle przygotowań do wdrożenia systemu
Krajowych Ram Kwalifikacji;
Priorytet 4:

Podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw

poprzez rozwój kwalifikacji ich pracowników – skupia działania ukierunkowane
na wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kwalifikacje
i potencjał kadr zatrudnionych w firmach determinują ich konkurencyjność
i zdolności adaptacyjne, stąd też tegoroczne projekty są odpowiedzią na rosnące
potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie;
Priorytet 5: Wzmocnienie obsługi rynku pracy oraz promocja innowacyjnych
metod i instrumentów wzrostu zatrudnienia i walki z bezrobociem – wyznacza
nowe standardy działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Działania ujęte w ramach niniejszego priorytetu służą nie tylko poszukiwaniu
innowacyjnych sposobów aktywizacji zawodowej, lecz także podnoszeniu
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kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia i pracowników
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wzorcem mogą być tu m.in. sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w innych
krajach,

których

implementacji

będą

służyć

projekty

współpracy

ponadnarodowej.
W dniu 11 stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał od Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej wstępne założenia programowo – organizacyjne do
przygotowania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012 – 2014.
Z ich analizy wynika wyraźna

potrzeba wzmocnienia polskiej polityki

zatrudnienia przede wszystkim w oparciu o wzrost adaptacyjności rynku pracy
oraz podniesienie standardów jego obsługi. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi
Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012, stawiający duży
nacisk na innowacyjność i efektywne wsparcie podaży miejsc pracy. Tegoroczne
przedsięwzięcia stanowią w dużej mierze kontynuację priorytetów z lat ubiegłych.
Szeroko zakrojone działania wspierające adaptacyjność i zatrudnienie są możliwe
dzięki

środkom

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

Województwo

świętokrzyskie jest krajowym liderem pod względem wykorzystania środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Region osiągnął także najwyższy w kraju
wskaźnik

liczby

pracujących

osób

dorosłych,

które

zakończyły

udział

w projektach szkoleniowych (18.936 osób) oraz I miejsce w kraju w aktywizacji
osób młodych do 25 roku życia. Premią za efektywność są dodatkowe środki
w kwocie ponad 34 mln euro pochodzące z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania,
dzięki czemu Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił w 2012 kolejne konkursy na wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia, kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz
promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
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Rozdział I.
Zgodność założeń Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok
2012 z dokumentami na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym.

1. Kontekst realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
na rok 2012 na poziomie regionalnym.
Podstawowym dokumentem wyznaczającym cele i priorytety rozwoju
województwa świętokrzyskiego jest Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
do roku 2020. W kontekście zapisów i założeń Strategii…, Świętokrzyski Plan Działań na
Rzecz Zatrudnienia stanowi roczny plan wykonawczy dla kierunków polityki
wskazanych w obszarze rynku pracy w regionie w perspektywie roku 2020.
Dokument pozostaje także kompatybilny z priorytetami określonymi dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniach dotyczących
wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności oraz powstawania nowych podmiotów
gospodarczych.

2. Zgodność z dokumentami na poziomie krajowym.
Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 wpisuje się
w założenia następujących dokumentów kreujących politykę zatrudnienia i rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie kraju:
Założenia programowo – organizacyjne do przygotowania Krajowego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012 – 2014;
Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 (KPR)
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2011r.
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu
26 listopada 2006r. oraz projekt Strategii Rozwoju Kraju 2020.
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3. Kontekst programowy na poziomie wspólnotowym:
Punktem odniesienia dla przyjętych zadań jest Europejska Strategia
Zatrudnienia jako element realizacji strategii Europa 2020. Wspiera ona działania
ukierunkowane na osiągnięcie do roku 2020 następujących celów głównych:
podwyższenie wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20–64 do 75%,
osiągnięcie pułapu wydatków na inwestycje w badania i rozwój na
poziomie 3% PKB Unii Europejskiej;
obniżenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poziomu
poniżej 10% i podwyższenie odsetka osób w grupie wiekowej 30–34
kończących uczelnie wyższe do co najmniej 40%,
zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym o co najmniej 20 mln.
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Rozdział II
Zadania na rzecz zatrudnienia na rok 2012 i uzasadnienie doboru
priorytetów
Bezrobocie w województwie świętokrzyskim, według stanu na koniec 2011
roku, utrzymywało się na poziomie 15,3% i było wyższe o 2,8 punktu procentowego
od średniej stopy bezrobocia w kraju. W rejestrach powiatowych urzędów pracy
w regionie pozostawało na koniec 2011 roku 83.217 osób. Od 2009 roku bezrobocie
w województwie utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie – na koniec 2009
roku liczba bezrobotnych wynosiła 83.819 osób, natomiast na koniec 2010 roku –
82.141 osób. Najliczniejsza wśród bezrobotnych jest grupa osób w wieku 18 – 34 lata,
których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wynosi 53%. Wysoki jest także
odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowią blisko 25%
ogółu. Długotrwale bezrobotni stanowią natomiast ponad 35% wszystkich
zarejestrowanych.
Rok 2011 upłynął pod znakiem znaczącego spadku liczby miejsc pracy
zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy. Było ich o blisko
17 tysięcy mniej (43,1%), niż w roku 2010. Największy udział stanowią wolne miejsca
pracy przeznaczone dla pracowników sektora usług i sprzedaży, robotników
przemysłowych i rzemieślników, a także pracowników przy pracach prostych oraz
techników.
Uzasadnienie wyboru priorytetów Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na rok 2012:
1. Potrzeba intensyfikacji działań ukierunkowanych na wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia wobec zagrożenia wzrostu bezrobocia na
skutek redukcji środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie
działań aktywizacyjnych. Środki Funduszu Pracy przyznane województwu
algorytmem na rok 2012 wynoszą 88.989,9 tys. PLN. Stanowi to 39% kwoty, jaka
została przyznana algorytmem w roku 2010.
Wojewódzki Urząd Pracy podejmie starania mające na celu wspieranie
samorządów powiatowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków
pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Potrzeby
regionalnego rynku pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych wpłynęły na
kształt Planów Działań na rok 2012, jakie będą wdrażane przez Wojewódzki
Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na wdrażanie Działania 6.1 „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w zakresie
kontraktacji umów w roku 2012 została przewidziana kwota 32,6 mln PLN.
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Grupę docelową projektów, jakie będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia
konkursów w roku 2012 stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia,
w szczególności: osoby niepełnosprawne (ich aktywizacji zawodowej służyć
będzie odrębny konkurs), osoby do 25 i powyżej 50 roku życia, długotrwale
bezrobotni. W celu podniesienia efektywności wsparcia w bieżącym roku zostały
wprowadzone minimalne wymagane progi efektywności zatrudnieniowej
w realizowanych projektach.
2. Szczególny nacisk na wzmocnienie podaży miejsc pracy poprzez wsparcie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W roku 2011 w Polsce zostało
wyrejestrowanych 60% więcej firm, niż w roku 2010. Według stanu na koniec
grudnia 2011 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych było 105,9
tysięcy firm. Stanowi to zaledwie 2,7 procent wszystkich podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w kraju. Na przestrzeni roku 2011
zarejestrowano 8.880 nowych podmiotów, a wyrejestrowano 11.309 (ubyło 2.429
podmiotów). Zdecydowaną większość, bo aż 96,9 procent podmiotów
gospodarczych stanowią firmy prywatne. Spadek liczby przedsiębiorstw o 2,6%
przełożył się na zmniejszenie podaży miejsc pracy. Nastąpiła również
kontynuacja zwolnień grupowych – w 19 zakładach pracy dokonano zwolnień
498 pracowników, co oznacza wzrost o ponad 15,5%. Jednocześnie do urzędów
pracy zgłoszono 22.415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
tj. o 16.998 mniej (43,1%) w odniesieniu do roku 2010.
Zaistniała sytuacja na regionalnym rynku pracy determinuje potrzebę
intensyfikacji działań mających na celu zwiększenie podaży miejsc pracy.
Z uwagi na szerszy kontekst makroekonomiczny działania te koncentrują się
przede wszystkim na wzmocnieniu sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które w nowoczesnej gospodarce generują największą liczbę
miejsc pracy. Działania przewidziane na rok 2012 zakładają przede wszystkim:
Wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie dotacji (dla osób
bezrobotnych) i mikropożyczek
(dla pracujących) na uruchomienie
działalności gospodarczej. Działania te stanowią kontynuację przedsięwzięć
realizowanych w latach ubiegłych. Dotychczas w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w regionie
powstało ponad 1.000 nowych firm, które wygenerowały ponad 230 nowych
etatów dla zatrudnianych pracowników. Równolegle w regionie wdrażane
będzie działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
wspomagające
rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Podnoszenie konkurencyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw poprzez
pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadr – służyć temu będą tegoroczne
projekty realizowane w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”. Przedsiębiorcy podnosząc kwalifikacje swoich
9

kadr mają szansę bieżącego reagowania na zmieniającą się koniunkturę
gospodarczą, by - w razie potrzeby – odpowiednio wcześnie wdrożyć
program przekwalifikowań lub specjalizacji w dostosowaniu profilu
działalności do bieżących potrzeb rynkowych.
Bezpośrednie wsparcie dla działających przedsiębiorstw mające na celu
poprawę ich konkurencyjności – będzie to celem projektów Działania 1.1
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego,
jak
również
szeregu
inicjatyw
podejmowanych m.in. przez Kielecki Park Technologiczny oraz inne
podmioty działające w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.
3. Potrzeba wzmocnienia spójności kierunków kształcenia zawodowego
w regionie z potrzebami rynku pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez
Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie pt. „Mapa Monitorująca Szanse na
Pracę
absolwentów
ponadgimnazjalnych
szkół
zawodowych
województwa
świętokrzyskiego”(2007) wskazują, iż 51,5% absolwentów w regionie podejmuje
zatrudnienie zupełnie niezgodne z posiadanym wykształceniem. W szybkim
tempie rośnie ponadto liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym –
stanowią oni obecnie 14,3% ogółu bezrobotnych w województwie (w kraju średni
udział bezrobotnych z dyplomami wyższych uczelni wynosi 11,4%), podczas gdy
jeszcze w 2005 roku udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym wynosił
w regionie 7,8% ogółu zarejestrowanych. Istnieje zatem pilna potrzeba
wzmocnienia działań mających na celu dostosowanie profilu kształcenia na
wszystkich poziomach do potrzeb rynku pracy. Z danych opublikowanych przez
Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP w 2011 roku wynika, iż największy
przyrost zatrudnienia do 2015 roku nastąpi w branżach:
usług komputerowych (700 tys. osób),
służbie zdrowia (620 tys. osób),
usług gastronomicznych (345 tys. osób),
przemysłu wysokiej techniki (200 tys. osób),
badań i rozwoju (170 tys. osób),
usług hotelarskich (160 tys. osób).
4. Konieczność dalszego podnoszenia standardu świadczenia usług rynku pracy
z uwzględnieniem poszukiwania innowacyjnych, skutecznych metod
aktywizacji zawodowej. Wymóg ten wynika m.in. z założeń do Krajowego Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012, którego Priorytet II został
zdefiniowany jako „Wzmocnienie obsługi rynku pracy”. W ramach niniejszego
obszaru działań w regionie w roku 2012 będą realizowane działania
ukierunkowane na poprawę jakości usług oferowanych przez powiatowe urzędy
pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kluczowych. Nastąpi dalszy rozwój usługi pośrednictwa pracy
i wzrost jego skuteczności, w tym także w wymiarze międzynarodowym
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w ramach sieci EURES. Podjętych zostanie ponadto szereg inicjatyw mających na
celu bardziej precyzyjne dostosowanie oferty działań aktywizacyjnych (w tym
szkoleń i kursów zawodowych) do faktycznych potrzeb rynku pracy. Służą temu
m.in. badania i analizy regionalnego rynku pracy, których wyniki stanowić będą
źródło informacji dla potencjalnych beneficjentów i realizatorów projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również innych instytucji
kreujących regionalną politykę zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Istotne
znaczenie będzie mieć realizacja tegorocznych projektów ukierunkowanych na
poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod i instrumentów aktywizacji
zawodowej. Zostały one wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI oraz VIII PO KL w IV kwartale 2011 roku.
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Priorytet 1
Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
społecznemu.

Zadania
1. Kompleksowe
wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia
prowadzące do
wzrostu mobilności
zawodowej
i ograniczania
skutków bezrobocia.

Cele, działania, przewidywane rezultaty
1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
przez Powiatowe Urzędy Pracy poprzez
następujące narzędzia i formy aktywizacji:
Staże;
Szkolenia zawodowe prowadzące do
podniesienia oraz aktualizacji kwalifikacji;
Prace interwencyjne;
Roboty publiczne;
Jednorazowe środki (dotacje) na podjęcie
działalności gospodarczej;
Refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia
stanowisk pracy;
Pośrednictwo pracy lub/i poradnictwo
zawodowe;
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
Prace społecznie użyteczne.
Przewidywane rezultaty: objęcie przez Powiatowe
Urzędy Pracy aktywnymi formami
przeciwdziałania bezrobociu co najmniej 14.500

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu

Źródło finansowania
/kwota środków
przewidzianych na
realizację
Źródła finansowania:
Fundusz Pracy
Europejski Fundusz
Społeczny – Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki Poddziałanie 6.1.3.

Kwoty środków
przeznaczonych na
realizację zadania:
88.989.900 PLN, w tym:
Środki Funduszu
Pracy przyznane w
oparciu o algorytm:
57.843.400 PLN;
Środki na realizację
projektów w ramach
Poddziałania 6.1.3

Instytucja realizująca
i jednostki
współpracujące
Wojewódzki
Urząd Pracy
pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL.

Termin
realizacji
Styczeń 2012
– grudzień
2012.

Powiatowe
Urzędy Pracy.
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osób bezrobotnych, w szczególności będących w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
Bezrobotnych do 25 roku życia;
Osób długotrwale bezrobotnych;
Kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka;
Bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego;
Bezrobotnych samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
Bezrobotnych, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
Bezrobotnych niepełnosprawnych.

POKL: 31.146.500
PLN.

Działania dodatkowe: Wojewódzki Urząd Pracy,
na bieżąco analizując sytuację i potrzeby lokalnych
rynków pracy, będzie aktywnie wspierał
samorządy powiatowe w pozyskiwaniu
dodatkowych środków z „rezerwy” Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na promocję zatrudnienia,
łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację
zawodową z przeznaczeniem na realizację
dodatkowych projektów finansowanych z w/w
rezerwy.
2. Wsparcie mieszkańców województwa
pozostających bez zatrudnienia w ramach
Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji

Termin
ogłoszenia
konkursu:
13

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Typy projektów możliwe do realizacji w ramach
konkursu A2 kierowanego do wszystkich osób
pozostających bez zatrudnienia w regionie,
polegają na realizacji programów aktywizacji
zawodowej obejmujących minimum 3 spośród
następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo
zawodowe,
staże/praktyki zawodowe,
szkolenia prowadzące do podniesienia,
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
subsydiowanie zatrudnienia.

Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych w
2012 roku: 17.500.000
PLN.

Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca konkurs;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z WUP.

luty 2012.

Przewidywane rezultaty: W przypadku projektów
adresowanych do osób pozostających bez
zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na
zakończenie jego realizacji:
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla
uczestników nie kwalifikujących się do żadnej
z poniżej wymienionych grup docelowych na
poziomie co najmniej 45%,
dla osób w wieku 15-24 lata – wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 40%,
dla osób powyżej 50 roku życia –wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 35%,
14

dla osób niepełnosprawnych –wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 30%,
dla osób długotrwale bezrobotnych –wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 30%.
3. Działalność Agencji Poradnictwa Zawodowego
oraz Agencji Pośrednictwa Pracy wspomagających
zatrudnienie absolwentów szkół prowadzonych
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Źródło finansowania:
środki własne Zakładu
Doskonalenia
Zawodowego
w Kielcach.

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Kielcach.

Styczeń 2012
– grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: 500 osób skorzysta
z poradnictwa zawodowego prowadzonego przez
ZDZ Kielce oraz 300 osób podejmie zatrudnienie
korzystając z pomocy Agencji Pośrednictwa Pracy.
4. Efektywne wsparcie osób zwolnionych
z przyczyn niedotyczących pracowników
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu poprzez indywidualną
pomoc doradczo – psychologiczną, szkolenia,
subsydiowane zatrudnienie oraz dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz
Społeczny i budżet
państwa.
Łączna wartość
projektów:
5.118.757,00 PLN.

Staropolska Izba
Przemysłowo –
Handlowa;
WYG
International;
Regionalna Izba
Gospodarcza
w Starachowicach.

Styczeń –
grudzień
2012.

Na przestrzeni roku 2012 będą realizowane
3 projekty w ramach Priorytetu VIII PO KL
ukierunkowane na wsparcie osób zwolnionych
z przyczyn niedotyczących pracowników na
podstawie umów podpisanych przez Wojewódzki
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Urząd Pracy w roku 2011:
Projekt pt „Progres – program wsparcia
procesów restrukturyzacji i adaptacji
gospodarki w województwie świętokrzyskim”.
(Realizator: WYG International);
Projekt: „Nowa praca lub własna firma –
wsparcie zwolnionych pracowników”.
(Realizator: Staropolska Izba Przemysłowo –
Handlowa w Kielcach);
Projekt: „Moja szansa” (Realizator:
Regionalna Izba Gospodarcza
w Starachowicach).
Przewidywane rezultaty:
udzielenie wsparcia w zakresie poradnictwa
zawodowego i psychologicznego dla co
najmniej 260 osób zwolnionych z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
przyznanie min. 69 dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz wsparcia
w efektywnym jej wykorzystaniu dla osób
zwolnionych;
podjęcie subsydiowanego zatrudnienia przez
co najmniej 20 osób zwolnionych;
objęcie szkoleniami zawodowymi i stażami
oraz szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości
co najmniej 178 osób będących uczestnikami
projektów.
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2. Tworzenie
korzystnych
warunków
wspierania osób
niepełnosprawnych
w zakresie integracji
i reintegracji
zawodowej
i społecznej.

1. Aktywne wspieranie ekonomii społecznej
poprzez dofinansowanie kosztów działalności
Zakładów Aktywności Zawodowej działających na
terenie województwa świętokrzyskiego.

2. Podniesienie poziomu zatrudnienia
niepełnosprawnych osób bezrobotnych w ramach
Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wojewódzki Urząd Pracy ogłosi odrębny konkurs
na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania 6.1.1 – konkurs A1 „Wsparcie osób
niepełnosprawnych pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Wsparciem będą objęte wyłącznie osoby
niepełnosprawne. Typy projektów możliwe do
realizacji w ramach konkursu polegają na realizacji

Kwoty środków
przeznaczonych na
realizację zadania:
PFRON (wg.
algorytmu) –
1.628.000 PLN.
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego:
257.435.840 PLN.

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych
w 2012 roku:
3.000.000 PLN.

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego
Polski Związek
Niewidomych Okręg
Świętokrzyski
Powiat
Starachowicki.
Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca konkurs;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z WUP.

Styczeń –
grudzień
2012.

Termin
ogłoszenia
konkursu:
luty 2012.
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programów aktywizacji zawodowej obejmujących
co najmniej 3 spośród następujących form
wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo
zawodowe,
staże/praktyki zawodowe,
szkolenia prowadzące do podniesienia,
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
subsydiowanie zatrudnienia.
Przewidywane rezultaty: uzyskanie zatrudnienia
przez co najmniej 30% osób niepełnosprawnych
uczestniczących w projektach w ramach
niniejszego konkursu.
3. Ustalenie przez Wojewódzki Urząd Pracy
preferencji na rzecz wsparcia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ramach:
Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych” –
projekt powinny być kierowane do
bezrobotnych osób niepełnosprawnych
w proporcji co najmniej takiej samej jak
proporcja osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP
w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych (według stanu na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie).

Środki POKL w ramach
alokacji konkursowych
na rok 2012.

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach PO
KL jako instytucja
ogłaszająca konkurs.

Rok 2012.
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Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
(dodatkowe 10 punktów na etapie oceny
merytorycznej projektów w ramach kryteriów
strategicznych otrzymują przedsięwzięcia,
których grupę docelową stanowią wyłącznie
osoby niepełnosprawne oraz wsparcie
dostosowane jest do specyficznych potrzeb
osób niepełnosprawnych (np. dowożenie
uczestników na zajęcia, likwidacja barier
architektonicznych itp.).
Ponadto wymagana efektywność zatrudnieniowa
projektów w ramach Poddziałania 6.1.1
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
wynosi co najmniej 30%.
4. Realizacja programów aktywizacji społeczno –
zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach
Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”
Projekty realizowane w 2012 roku przewidują
opracowanie programów aktywizacji społeczno –
zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach
których dla każdego z uczestników
przygotowywane i realizowane są indywidualne
plany działania, opracowane w oparciu o analizę
predyspozycji zawodowych osób
niepełnosprawnych, obejmujące co najmniej 2
formy wsparcia spośród następujących:
Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych w
2012 roku: 6.000.000
PLN.

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego jako
Instytucja
Pośrednicząca
w ramach PO KL;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z ŚBRR.

Termin
ogłoszenia
konkursu na
dofinansowa
nie
projektów:
III kwartał
2012.
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prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej;
Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie bądź zmianę kwalifikacji i
kompetencji zawodowych oraz rozwijanie
umiejętności i kompetencji społecznych
niezbędnych na rynku pracy;
Poradnictwo zawodowe;
Pośrednictwo pracy;
Zatrudnienie wspomagane obejmujące
wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera
pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy;
Staże i praktyki zawodowe;
Subsydiowane zatrudnienie;
Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności
Zawodowej i sfinansowanie kosztów
zatrudnienia w ZAZ-ie;
Usługi społeczne przezwyciężające
indywidualne bariery w integracji społecznej
i powrocie na rynek pracy, w tym usługi
asystenta osobistego.
Przewidywane rezultaty:
Zakładana liczba osób niepełnosprawnych,
które zakończą udział w projektach wyniesie
120 osób
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla
uczestników projektu został określony na
poziomie co najmniej 20%.
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5. Kontynuacja wdrażania Programu
„STUDENT II ” – kształcenie ustawiczne osób
niepełnosprawnych. Program zakłada
dofinansowanie kosztów nauki dla studentów
niepełnosprawnych.

Środki własne PFRON
(zgodnie z przyznanym
Oddziałowi limitem
ustalonym na podstawie
złożonych wniosków).

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych .

Styczeń –
grudzień
2012.

Koordynator
Programu:
Wojewódzki Urząd
Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: w roku 2012 przewiduje
się udzielenie wsparcia co najmniej 300
niepełnosprawnym studentom. Wnioski składane
są w dwóch terminach 1-28.02 i 10.09-10.10
każdego roku.
6. Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwoju
Zróżnicowanych Form Wspieranego Zatrudnienia
i Przedsiębiorczości Społecznej dostosowanych
do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na
lata 2011 – 2015.
Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób
z zaburzeniami psychicznymi w województwie
świętokrzyskim poprzez stosowanie
zróżnicowanych form zatrudnienia wspieranego
i przedsiębiorczości społecznej.
Działania:
Zwiększenie dostępności rehabilitacji
zawodowej poprzez tworzenie zróżnicowanych
form wspieranego zatrudnienia
i przedsiębiorczości społecznej, dostosowanych
do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi;

Fundusz Pracy;
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Partnerzy:
Powiatowe urzędy
pracy, Świętokrzyski
Zespół Regionalny
Koalicji na Rzecz
zdrowia
psychicznego, Caritas
Diecezji Kieleckiej,
Kluby i Centra
Integracji Społecznej,
Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Zakłady
Aktywności
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Organizacja poradnictwa zawodowego
i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
Prowadzenie kampanii szkoleniowo –
informacyjnej adresowanej do pracodawców.
3. Inicjatywy
prozatrudnieniowe
na rzecz młodzieży
zagrożonej
bezrobociem
i marginalizacją.

1. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy (OHP)
poprzez Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy,
Młodzieżowe Centrum Kariery i Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej:
 Refundacja kosztów zatrudnienia
młodocianych pracowników;
 Organizacja kształcenia zawodowego,
odpowiadającego potrzebom rynku pracy;
 Organizacja giełd pracy, dni otwartych
i targów pracy;
 Porady zawodowe indywidualne i grupowe;
 Pośrednictwo pracy;
 Praktyki, staże, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy;
 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Zawodowej, Zakłady
Pracy Chronionej,
OHP, Stowarzyszenie
Nadzieja Rodzinie.

Środki własne OHP oraz
pozyskane środki ze
źródeł zewnętrznych.

Świętokrzyska
Komenda
Wojewódzka
Ochotniczych
Hufców Pracy;
Młodzieżowe
Centrum Kariery;
Mobilne Centrum
Informacji
Zawodowej.

Styczeń 2012
– grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty:
udzielenie co najmniej 950 porad
indywidualnych i 120 porad grupowych dla
1.600 uczestników;
Udzielenie co najmniej 2.500 indywidualnych
informacji zawodowych;
Zorganizowanie co najmniej 40 edycji
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
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dla min. 500 osób;
Udzielenie co najmniej 110 grupowych
informacji zawodowych dla min. 1.400
uczestników.
2. Ustalenie przez Wojewódzki Urząd Pracy
preferencji na rzecz wsparcia zatrudnienia
młodzieży w ramach:
Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - konkurs A2 (dodatkowe 10 punktów
na etapie oceny merytorycznej projektów
w ramach kryteriów strategicznych otrzymują
przedsięwzięcia kierowane wyłącznie do osób
w wieku do 25 roku życia);
Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
– udział osób w wieku do 24 roku życia
powinien wynosić co najmniej 15% ogólnej
liczby uczestników projektu;
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
(dodatkowe 10 punktów na etapie oceny
merytorycznej projektów otrzymują
przedsięwzięcia kierowane wyłącznie do osób
w wieku do 25 roku życia).

Środki POKL w ramach
alokacji konkursowych
na rok 2012.

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako instytucja
ogłaszająca konkurs.

Rok 2012.

Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
zawartych z WUP.
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Ponadto wymagana efektywność zatrudnieniowa
projektów w ramach Poddziałania 6.1.1
w odniesieniu do uczestników w wieku do 15 – 24
lata wynosi co najmniej 40%.
4. Wsparcie
reintegracji
zawodowej
i społecznej osób
bezpośrednio
zagrożonych oraz
dotkniętych
wykluczeniem
społecznym.

1. Kontynuacja wdrażania projektów
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”.
Przewidywane rezultaty:
Zakładana liczba klientów pomocy społecznej,
którzy zakończą udział w projektach
dotyczących aktywnej integracji wyniesie
10.000;
Projekty realizowane w 2012 roku zakładają
objęcie kontraktami socjalnymi co najmniej 70%
nowych uczestników projektów. Wymogiem
będzie również zapewnienie możliwości
realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej:
„skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych
związanych z uzupełnianiem wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym lub policealnym” , co ma na
celu rozwijanie i popularyzację w regionie
świętokrzyskim tego instrumentu aktywizacji
edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
systemowych w 2012
roku: 22.988.880
PLN.

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
pełniące rolę
Instytucji
Pośredniczącej
w ramach PO KL;
94 ośrodki pomocy
społecznej
województwa
świętokrzyskiego.

styczeń 2012
– grudzień
2012.
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3. Kontynuacja wdrażania projektów w ramach
Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”. Projekty realizowane w 2012 roku
zakładają:
tworzenie i rozwój podmiotów integracji
społecznej, tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej, zakładów
aktywności zawodowej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społeczno –
zawodowej (których podstawowym zadaniem
nie jest działalności gospodarcza) z wyjątkiem
warsztatów terapii zajęciowej;
kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie
umiejętności i kompetencji społecznych
niezbędnych na rynku pracy;
staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia
reintegracji zawodowej u pracodawców;
rozwój nowych form i metod wsparcia
indywidualnego i środowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i społecznej (w tym
środowiskowej pracy socjalnej, centrów
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej,
streetworkingu, coachingu i treningu pracy);
rozwój usług społecznych przezwyciężających
indywidualne bariery w integracji społecznej;
wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki;
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych
w 2012 roku:
8.000.000 PLN.

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
pełniące rolę
Instytucji
Pośredniczącej
w ramach PO KL
jako instytucja
ogłaszająca
konkursy;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z ŚBRR.

Termin
ogłoszenia
konkursu na
dofinansowa
nie
projektów: II
kwartał
2012.
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pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby
środowiskowe, itp.)
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Dodatkowe punkty na etapie wyboru projektów
(w ramach kryteriów strategicznych) otrzymają
projekty kierowane do mieszkańców powiatów
szczególnie dotkniętych problemami wykluczenia
społecznego: koneckiego, kieleckiego ziemskiego,
buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego,
sandomierskiego lub staszowskiego,
charakteryzujących się najwyższym
współczynnikiem pauperyzacji w regionie.
Przewidywane rezultaty:
Planowana liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które zakończą
udział w projektach wyniesie 4.200;
Uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 20%
uczestników projektów Poddziałania 7.2.1
5. Wsparcie rozwoju
sektora ekonomii
społecznej.

1. Kontynuacja wdrażania projektów w ramach
Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii
społecznej”. Projekty realizowane w 2012 roku
zakładają wsparcie dla utworzenia i/lub
funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię
społeczną, zapewniających w ramach projektu w
sposób komplementarny i łączny:
Dostęp do usług prawnych, księgowych

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
pełniące rolę
Instytucji
Pośredniczącej
w ramach PO KL
jako instytucja

Termin
ogłoszenia
konkursu na
dofinansowa
nie
projektów: II
kwartał
2012.
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i marketingowych;
Doradztwo w zakresie funkcjonowania
i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania;
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia działalności w obszarze
ekonomii społecznej;
Usługi wspierające rozwój partnerstwa
lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.
poprzez budowę sieci współpracy lokalnych
podmiotów w celu wspierania rozwoju
ekonomii społecznej);
Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia
w tym sektorze.
2. Wsparcie na rzecz powstawania spółdzielni
socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2
„Wsparcie ekonomii społecznej”. Projekty
realizowane w 2012 roku w tym zakresie (konkurs
A2) zakładają:
Wsparcie szkoleniowe i doradztwo
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia/prowadzenia
spółdzielni socjalnej;
Przyznanie środków finansowych dla
spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie
do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej do
wysokości 20 tys. PLN na założyciela

konkursowych
w 2012 roku:
6.000.000 PLN.

ogłaszająca
konkursy;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z ŚBRR.

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych
w 2012 roku:
4.000.000 PLN.

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego
pełniące rolę
Instytucji
Pośredniczącej w
ramach PO KL jako
instytucja
ogłaszająca
konkursy;

Termin
ogłoszenia
konkursu na
dofinansowa
nie
projektów: II
kwartał
2012.
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(w przypadku spółdzielni socjalnych
utworzonych przez osoby fizyczne), osobę
fizyczną przystępującą do spółdzielni lub osobę
zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z
art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
Wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe połączone z doradztwem
oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
przyznanych środków.
6. Wspieranie osób
powracających
z emigracji
zarobkowej
w reintegracji
z regionalnym
rynkiem pracy.

1. Obsługa systemu nabywania korzyści
socjalnych przez pracowników pochodzących
z państw członkowskich Unii Europejskiej/EOG
i Szwajcarii poprzez wydawanie:
 formularzy E301/U1, stanowiących
potwierdzenie okresów ubezpieczenia
i zatrudnienia w Polsce,
 formularzy E303/U2, stanowiących
potwierdzenie prawa do transferu za granicę
zasiłku osoby zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy, planującej poszukiwać pracy
w kraju UE/EOG,
 decyzji dotyczących prawa do świadczeń
z tytułu bezrobocia osobom, które powróciły
do kraju po okresie pracy za granicą,
 decyzji przyznających prawo transferu do
Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego
na podstawie ustawodawstwa Islandii,
Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii
(formularz E 303) osobom bezrobotnym które
nabyły prawo do świadczeń z tytułu

Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z ŚBRR.

Środki własne
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Wydział
Obsługi Rynku Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.
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bezrobocia w państwie swojego ostatniego
zatrudnienia,
potwierdzenie rejestracji osób poszukujących
zatrudnienia przedkładających dokument PD
U2 oraz przesyłanie comiesięcznych raportów
dotyczących sytuacji tych osób w okresie
pobierania w Polsce zasiłku dla bezrobotnych
przyznanego przez instytucję właściwą innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Wsparcie osób powracających z emigracji
zarobkowej w ramach projektu Re-Turn utworzenie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego Punktu
Pierwszego Kontaktu dla reemigrantów,
uruchomienie darmowej infolinii dla
powracających z emigracji zarobkowej.
Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest
podjęcie działań promujących reemigrację jako
źródło wspierania rozwoju regionu, poprzez
wykorzystanie wiedzy i kompetencji migrantów.
Dlatego projekt adresowany jest do określonej
grupy powracających emigrantów, władz
regionalnych, organizacji rynku pracy,
pośredników zajmujących się szkoleniami
i podnoszeniem kwalifikacji, stowarzyszeń
biznesowych i organizacji pracodawców.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego (ERDF)
oraz środki krajowe.
Środki finansowe
przeznaczone na
realizację zadania:
16.200 PLN, w tym
85 % refundacji ze
środków ERDF.

Departament
Polityki
Regionalnej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego,
powiatowe urzędy
pracy, portal
internetowy
Zielona Linia.
Współpraca przy
realizacji projektu:
Lider - Regionalny
Instytut Geografii
w Lipsku-Niemcy
i 10 partnerów
z siedmiu krajów
Europy
Środkowej.

II – III
kwartał
2012.
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Priorytet 2
Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków rozwoju sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Zadania

Cele, działania, przewidywane rezultaty

1. Wsparcie
powstawania nowych
firm poprzez
kompleksowe
wsparcie osób
podejmujących
samozatrudnienie.

1. Kontynuacja wdrażania przez Wojewódzki
Urząd Pracy Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w zakresie wsparcia osób bezrobotnych (konkurs
A1).
Projekty realizowane w ramach Działania 6.2
PO KL umożliwiają wszechstronną pomoc dla osób
chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
Projekty te są realizowane w 3 etapach:
Wsparcie szkoleniowo – doradcze, wiążące się
z przekazaniem wiedzy na temat prawno –
organizacyjnych aspektów procedury
rejestrowania i późniejszego prowadzenia
działalności gospodarczej.;
Jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w wysokości nie
przekraczającej 40 tys. zł, na pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem
działalności gospodarczej;
Wsparcie pomostowe przez okres pierwszych

Źródło finansowania
/kwota środków
przewidzianych na
realizację
Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych w
2012 roku: 6.300.000
PLN.

Instytucja realizująca
i jednostki
współpracujące
Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca konkurs;

Termin
realizacji
Termin
ogłoszenia
konkursu:
luty 2012.

Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z WUP.
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6 miesięcy prowadzenia działalności,
w wysokości nieprzekraczającej równowartości
minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie to
może być przeznaczone na pokrycie
podstawowych kosztów prowadzenia
działalności w pierwszym okresie (tj. m.in.
składek na ubezpieczenie społeczne, promocję
i reklamę, koszty eksploatacyjne, itp.).
Dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej
uzyskają projekty zakładające udzielanie wsparcia
przede wszystkim osobom do 25 i powyżej 50 roku
życia, bezrobotnym niepełnosprawnym oraz
osobom dotkniętym długotrwałym bezrobociem.
Przewidywane rezultaty: powstanie co najmniej
250 nowych podmiotów gospodarczych dzięki
udzielonemu wsparciu.
2. Wdrażanie w regionie Działania 312 Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Źródło finansowania:
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa.

Styczeń –
grudzień
2012.

Istotą działania jest dofinansowanie 50 % kosztów
inwestycji (maksymalnie do 300 tys. zł.)
związanych z tworzeniem lub rozwojem
mikroprzedsiębiorstw działających m.in.
w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej
i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót
i usług budowlanych oraz instalacyjnych usług
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turystycznych, rekreacji i wypoczynku, usług
transportowych, komunalnych, przetwórstwa
produktów rolnych.
Przewidywane rezultaty: powstanie 1.390 nowych
etatów w ramach projektów dofinansowanych
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
3.Uruchomienie projektów inżynierii finansowej
w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
ukierunkowanych na wsparcie osób pracujących
podejmujących własną działalność gospodarczą.
Istotą projektów jest udzielanie wsparcia doradczo
– szkoleniowego oraz pożyczek w kwocie
nieprzekraczającej 50 tys. PLN osobom
pracującym, zamierzającym uruchomić własną
działalność gospodarczą.

Źródło
finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana na
realizację projektów
konkursowych
w 2012 roku:
8.800.000 PLN.

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca konkurs;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z WUP.

Termin
ogłoszenia
konkursu:
marzec 2012.

Źródło
finansowania:
Działanie 1.3

Gmina Kielce –
Kielecki Park
Technologiczny.

I półrocze
2012.

Przewidywane rezultaty: powstanie co najmniej
100 nowych podmiotów gospodarczych
założonych przez osoby pracujące, będące
uczestnikami projektów w ramach konkursu A2
Działania 6.2 PO KL.
2. Tworzenie
korzystnego klimatu
inwestowania oraz

1. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku
Technologicznego (KPT) jako miejsca lokalizacji
inwestycji. Docelowa powierzchnia użytkowa
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sprzyjających
warunków rozwoju
i wzrostu
konkurencyjności
sektora MŚP.

KPT: 18 tys. m², w tym:
Strefa 1:Inkubator Technologiczny (ponad
4,5 tys. m2),
Strefa 2:Centrum Technologiczne (ponad 13
tys. m2),
Lokatorzy Kieleckiego Parku Technologicznego:
Strefa 1: Inkubator Technologiczny (ok. 50 -70
lokatorów tj. przedsiębiorców / podmiotów
działających na rzecz rozwoju przedsiębiorstw);
Strefa 2: Centrum Technologiczne (ok. 5-15 lokatorów
tj. przedsiębiorców).
2. Realizacja projektu pt „Design – nowy wymiar
komercjalizacji wiedzy”.
Działania projektowe obejmują:
utworzenie internetowej platformy współpracy
projektantów i przedsiębiorców;
organizację konferencji poświęconej tematyce
design ;
Wydanie gazety Puls przedsiębiorczości – edycja
design;
Utworzenie 10 Uczelnianych Designerskich
Zespołów Zadaniowych;
Przygotowanie 10szt. koncepcji designerskich –
projektów wzorniczych wg. zgłoszonego
zapotrzebowania przedsiębiorców;
Udział w targach/wystawach dotyczących
współpracy uczelni wyższych
z przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa.

Programu
Operacyjnego
Rozwój Polski
Wschodniej.
Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 85.000.000
PLN (finansowanie
na poziomie 90%
kosztów
kwalifikowanych
65 mln. PLN).
Źródło finansowania:
Program
Narodowego
Centrum Badań
i Rozwoju „Kreator
Innowacyjności –
wsparcie
innowacyjnej
przedsiębiorczości
akademickiej”.

Gmina Kielce –
Kielecki Park
Technologiczny.

I półrocze
2012.

Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 321.500
PLN (finansowanie
90% kosztów
kwalifikowanych =
289.350 PLN).
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Przewidywane rezultaty: swoje kompetencje
w zakresie komercjalizacji wiedzy podniesie co
najmniej 100 młodych projektantów. Korzyść
w zakresie otrzymania nowoczesnych koncepcji
usług/produktów otrzyma min. 10
przedsiębiorców działających w regionie.
3. Realizacja projektu pt „Akademia Młodego
Biznesu ”.
Działania projektowe obejmują:
organizację konkursu na najlepszy pomysł
biznesowy (dwie edycje)
wydanie gazety Puls przedsiębiorczości
rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości,
samozatrudnienia i zasad zakładania własnej
działalności gospodarczej - Prezentacja
multimedialna
badanie uczestników pod kątem kreatywnego
myślenia oraz poziomu zachowań
przedsiębiorczych (Trening EEB Biofeedback)
organizację kolejnej edycji Kieleckich Dni
Przedsiębiorczości Akademickiej (KDPA).
Przewidywane rezultaty: ze wsparcia szkoleniowo
– doradczego skorzysta co najmniej 40 osób –
studentów, absolwentów, pracowników
naukowych uczestniczących w konkursie na
najlepszy pomysł biznesowy. W Kieleckich Dniach
Przedsiębiorczości Akademickiej (konferencja,

Źródło finansowania:
Program
Narodowego
Centrum Badań
i Rozwoju „Kreator
Innowacyjności –
wsparcie
innowacyjnej
przedsiębiorczości
akademickiej”.

Gmina Kielce –
Kielecki Park
Technologiczny.

Styczeń grudzień
2012.

Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 414.300
PLN (finansowanie
90% kosztów
kwalifikowanych =
372.870 PLN).
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szkolenia, warsztaty) weźmie udział co najmniej
100 uczestników.
4. Realizacja projektu pt „Biznes Starter”.
Działania projektowe obejmują:
Kampanię promocyjno-informacyjną (dwie
edycje);
Organizację konkursu na najlepszy pomysł
biznesowy (dwie edycje);
Wsparcie szkoleniowo-doradcze uczestników
konkursu ;
Organizację spotkań typu „Gala Biznesu”
(dwie edycje);
Wsparcie trzech innowacyjnych przedsięwzięć
w postaci „Bonów na start” (dwie edycje).
Przewidywane rezultaty: z programu skorzysta co
najmniej 40 os. (studenci, absolwenci, pracownicy
naukowi) uczestniczących we wsparciu
szkoleniowo-doradczym organizowanym
w ramach konkursu na najlepszy pomysł
biznesowy. Zostanie także udzielonych 6 dotacji
na rozwój działalności gospodarczej dla
laureatów konkursu.
5.Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) –
nową usługą dla przedsiębiorców świadczoną
przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Źródło finansowania:
Program
Narodowego
Centrum Badań
i Rozwoju „Kreator
Innowacyjności –
wsparcie
innowacyjnej
przedsiębiorczości
akademickiej”.

Gmina Kielce –
Kielecki Park
Technologiczny.

Od 1 lipca
2012.

Lider projektu:
Górnośląska Agencja
Przekształceń
Przedsiębiorstw S.A.

I półrocze
2012.

Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 382.300
PLN (finansowanie
90% kosztów
kwalifikowanych =
343.850 PLN).

Źródło finansowania:
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka Działanie 5.2
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Nowa usługa wspierająca rozwój
przedsiębiorczości obejmuje m.in.
Powstanie bazy wykwalifikowanych ekspertów
w zakresie AMMF;
Opracowanie raportów z AMMF (raporty
wykonane przez ekspertów zewnętrznych
w oparciu o wykonane z konsultantem AMMF)
– 120 szt;
Podręcznik świadczenia usługi doradczej
o charakterze proinnowacyjnym AMMF ;
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań,
seminariów - 6 szt;
Rozszerzenie pakietu świadczonych usług dla
przedsiębiorstw o charakterze
proinnowacyjnym o AMMF.

Wspieranie instytucji
otoczenia biznesu
świadczących usługi
proinnowacyjne oraz
ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym.
Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 2.580.400
PLN (finansowanie
100%).

Partnerzy:
Kielecki Park
Technologiczny;
Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z
o.o;
Krakowski Park
Technologiczny.

Kwota na partnera –
KPT: 654.180 PLN .

Przewidywane rezultaty: co najmniej 45
przedsiębiorców skorzysta z usług
proinnowacyjnych audytu marketingowego
przeprowadzonych przez Kielecki Park
Technologiczny. Liczba przedsiębiorstw, które
wdrożą innowacje rekomendowana w raporcie
AMMF wyniesie min. 12.
6.Działalność Centrum Przedsiębiorczości
i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Celem działań Centrum jest inicjowanie
i promowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju

Środki własne Agencji
Rozwoju Lokalnego
w Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz
pozyskiwane na bieżąco
źródła zewnętrzne.

Agencja Rozwoju
Lokalnego
w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Styczeń –
grudzień
2012.
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gospodarczego poprzez m.in. dostęp
nowopowstałych firm i ich pracowników, a także
wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem
działalności gospodarczej do szkoleń z zakresu
rozpoczynania i prowadzenia działalności
gospodarczej pn.: „Start z Agencją” oraz szkoleń
ogólnych podnoszących kwalifikacje zawodowe
zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw
nowoczesnej gospodarki. Firmy działające na
terenie CPiAZ zapraszane są zarówno do udziału
w szkoleniach organizowanych samodzielnie przez
ARL, ukierunkowanych na potrzeby
sygnalizowane przez lokalnych przedsiębiorców,
jak i szkolenia realizowane w partnerstwie
z innymi instytucjami o charakterze regionalnym
lub lokalnym, których celem jest zwiększenie
dostępności przedsiębiorców ostrowieckich. ARL
udziela także informacji na temat: funduszy
pożyczkowych, funduszy poręczeniowych,
funduszu poręczeń unijnych, kredytów
pomostowych oraz oferty instytucji otoczenia
biznesu; wymogów obowiązującego prawa, np.
dotyczących Biuletynów Informacji Publicznej.
Poza tym przedsiębiorcy oraz osoby
zainteresowane rozpoczęciem działalności
gospodarczej spoza CPiAZ, mogą korzystać
z usług doradczych świadczonych przez
pracowników ARL.
Powyższe usługi świadczone są po wcześniejszym
zawarciu umowy z zainteresowanym
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przedsiębiorcą.
Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem co
najmniej 200 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz
osób zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej.
3. Podnoszenie
poziomu
innowacyjności jako
elementu wzrostu
konkurencyjności
regionalnej
gospodarki.

1. Realizacja przez Kielecki Park Technologiczny
projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne
kadry gospodarki” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki:
Projekt: „ Wiedza i Gospodarka – rozwój
kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej”.
Działania projektowe obejmują:
Stypendia dla doktorantów (UJK);
Tworzenie sieci współpracy pomiędzy
naukowcami i przedsiębiorcami (UJK);
Kampania świadomościowa budująca
platformę wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami (KPT);
Staże pracowników naukowych i naukowodydaktycznych w przedsiębiorstwach
(KPT).

Źródło finansowania
pierwszego projektu:
Priorytet VIII
Regionalne kadry
gospodarki,
Poddziałanie 8.2.1
POKL Wsparcie dla
współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw.
Kwota środków
przewidzianych na
realizację: 2.198.070
PLN.

Lider projektu:
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach.
Partner: Kielecki
Park
Technologiczny.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: 10 osób będzie
uczestniczyć w stażach pracowników naukowych
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i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach.
Projekt: „Kręgi Innowacji - rozwój
zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu. Krąg
wzornictwo”.
Działania projektowe obejmują:
spotkania, fora, partner search ;
utworzenie formalnego forum współpracy
instytucji regionalnych w formie Kręgu Innowacji
Wzornictwo;
udoskonalenie istniejących oraz wdrażanie
nowych narzędzi / form kreowania i transferu
wiedzy i technologii do przedsiębiorstw
w zakresie wzornictwa;
stworzenie i rozpowszechnianie portfela usług
proinnowacyjnych w ramach Kręgu Innowacji
Wzornictwo;
przeprowadzenie wzorniczych audytów
technologicznych;
opracowanie strategii wejścia na rynek nowych
wzorniczo produktów/ usług w oparciu o usługi
proinnowacyjne wzorniczego modelowania 3d;
opracowanie usług proinnowacyjnych służących
rozwojowi przedsiębiorstw przez wdrożenie
nowej metody marketingowej w formie
rebrandingu marki;
Internacjonalizacja działalności Kręgu Innowacji

Źródło finansowania
projektu: Priorytet
VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie
8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2
POKL - Regionalne
strategie innowacji.
Kwota środków
przewidzianych na
realizację:
6.994.776,50 PLN.

Lider projektu:
Biuro Innowacji
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego
Partnerzy:
Izba Gospodarcza
„Grono Targowe
Kielce”
Gmina Kielce/ Kielecki
Park Technologiczny
Staropolska Izba
PrzemysłowoHandlowa
Świętokrzyskie
Centrum Innowacji
i Transferu
Technologii Sp.z o.o.
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach
Wyższa Szkoła
Ekonomii i Prawa im.
Prof. Edwarda
Lipińskiego.
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Wzornictwo, poprzez tworzenie formalnych
powiązań z podobnymi inicjatywami
zagranicznymi na poziomie regionów czy UE.
Przewidywane rezultaty:
Dla min. 18 przedsiębiorców zostaną wykonane
wzornicze audyty technologiczne;
Dla min. 3 przedsiębiorstw zostaną wykonane
strategie wejścia na rynek nowych wzorniczo
produktów/ usług w oparciu o usługi
proinnowacyjne wzorniczego modelowania 3d
dla przedsiębiorców;
Dla min. 30 przedsiębiorców zostaną wykonane
usługi proinnowacyjne służące rozwojowi
przedsiębiorstw przez wdrożenie nowej metody
marketingowej w formie rebrandingu marki.
4. Promocja idei
przedsiębiorczości
i budowanie
świadomości
ekonomicznej
mieszkańców
regionu.

1. Opracowywanie materiałów, prezentacji,
wystąpień na konferencje/szkolenia dla
dyrektorów szkół/placówek na temat
przedsiębiorczości.

Środki własne
Świętokrzyskiego
Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty
w Kielcach.

Marzec,
kwiecień,
wrzesień
2012.

Przewidywane rezultaty: 74 przedstawicieli kadry
zarządzającej świętokrzyskich placówek oświaty
zostanie objętych programem szkoleń z zakresu
promocji przedsiębiorczości pod kątem
wprowadzenia tematyki przedsiębiorczości do
oferty programowo – edukacyjnej.
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2. Nauka przedsiębiorczości (poprzez organizację
praktycznych warsztatów grupowych i porad
indywidualnych) dla młodzieży uczącej się w
placówkach Ochotniczych Hufców Pracy –
sposobem na praktyczne wykorzystanie zdobytej
wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Środki własne
Świętokrzyskiej
Komendy Ochotniczych
Hufców Pracy.

Młodzieżowe
Centrum Kariery,
Mobilne Centrum
Informacji
Zawodowej, Punkty
Pośrednictwa Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.

Źródła finansowania:
Program operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet X „Pomoc
Techniczna”.

Regionalne Ośrodki
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w Kielcach i Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: zorganizowanie co
najmniej 60 warsztatów grupowych dla 1.200
uczestników; udzielenie minimum 65 porad
indywidualnych i 90 informacji indywidualnych
dla młodzieży.
3.Wzmocnienie potencjału wiedzy w zakresie
aplikowania o środki na rozwój przedsiębiorczości
i wzmocnienie konkurencyjności świętokrzyskich
przedsiębiorstw.
Na przestrzeni roku 2012 będą realizowane
szkolenia w zakresie efektywnego aplikowania
o środki EFS oraz doradztwo i działania
animacyjne w tym zakresie.
Przewidywane rezultaty: Przeszkolenie i objęcie
wsparciem ekspercko – doradczym co najmniej
1.000 osób będących przedstawicielami min. 400
instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego
w zakresie efektywnego aplikowania o środki na
rozwój i podniesienie konkurencyjności rynkowej.
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5. Podnoszenie
konkurencyjności
sektora mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw
poprzez wsparcie
inwestycyjne.

1. Kontynuacja wdrażania Działania 1.1
Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013.
Na przestrzeni roku 2012 realizowane będą
projekty wyłonione w ramach konkursów
ogłoszonych w IV kwartale 2011 roku. Wsparcie
zostanie skierowane do przedsiębiorstw
działających w sektorze produkcyjnym
i usługowym, w tym w branży turystycznej oraz
rozwijających innowacyjne technologie
i tworzących nowe miejsca pracy z przeznaczeniem
na:
Dofinansowanie inwestycji związanych
z rozwojem przedsiębiorstwa,
unowocześnieniem wyposażenia związanego
z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem
innowacji technologicznych i/lub
organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R
i/lub praw własności przemysłowej,
wdrażaniem i komercjalizacją technologii
i produktów innowacyjnych;

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego –
Regionalny Program
Operacyjny Rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego –
Departament Polityki
Regionalnej.

Styczeń –
grudzień
2012.

Poziom finansowania:
930.803.482,89 PLN,
w tym dofinansowanie
z EFRR na poziomie
289.176.641,10 PLN.

Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony
środowiska, służących poprawie wskaźników
i norm.
Projekty muszą wiązać się z: rozbudową
przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego
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produktu, usługi lub zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego.
W ramach konkursu zamkniętego w dniu 18
listopada 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego
wpłynęło 369 wniosków na łączną kwotę
649.088.871,22 PLN.
Przewidywane rezultaty: W ramach Działania 1.1
Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013 podpisanych i realizowanych (bądź
już zrealizowanych) jest 417 projektów, w ramach
których powstanie 2.240 nowych etatów.
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Priorytet 3
Wzrost spójności systemu edukacji i kształcenia zawodowego z kierunkami rozwoju i potrzebami
rynku pracy.

Zadania
1. Doskonalenie
i rozbudowa systemu
informacji zawodowej
oraz podnoszenie
świadomości
w zakresie potrzeb
i kierunków rozwoju
rynku pracy.

Cele, działania, przewidywane rezultaty
1. Upowszechnienie dostępu do aktualnej oferty
kształcenia, szkoleń w regionie oraz
programowanie idei zmiany zgodnej z potrzebami
rynku pracy.
Służyć temu będą następujące działania realizowane
przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty:
Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego.
Organizacja szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli
w zakresie prowadzenia kształcenia modułowego
i na odległość.
Współpraca z uczelniami, pracodawcami,
instytucjami rynku pracy WUP, PUP.
Prowadzenie monitoringu wdrażania nowej
podstawy programowej w kształceniu
zawodowym.
Pozyskiwanie i gromadzenie danych nt.
uruchamiania nowych zawodów w
szkołach/placówkach, spójności oferty

Źródło finansowania
/kwota środków
przewidzianych na
realizację
 Środki budżetowe
Wojewody
Świętokrzyskiego;
 Środki własne
Kuratorium
Oświaty.

Instytucja
realizująca
i jednostki
współpracujące
Świętokrzyskie
Kuratorium
Oświaty.

Termin
realizacji
Styczeń –
grudzień
2012.
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edukacyjnej w stosunku do zapotrzebowania
rynku pracy.
Przewidywane rezultaty: przeszkolenie co najmniej
300 dyrektorów i nauczycieli świętokrzyskich
placówek oświaty w zakresie prowadzenia
kształcenia modułowego i na odległość. Objęcie
działaniami informacyjnymi w zakresie aktualnych
potrzeb rynku pracy i kształcenia zawodowego co
najmniej 74 szkoły.
2. Synchronizacja
programów
i kierunków
kształcenia
z potrzebami rynku
pracy.

1. Kontynuacja wdrażania Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Źródło finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.

W ramach działań na 2012 rok zaplanowano:

Planowana alokacja:
14.000.000,00 PLN.

Współpracę szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z pracodawcami w
zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów
szkół zawodowych obejmujących praktyczna
naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna
stażu.

Świętokrzyskie
Biuro Rozwoju
Regionalnego –
Instytucja
Pośrednicząca
PO KL.

Termin
ogłoszenia
konkursu
na
dofinansowanie
projektów:
I kwartał
2012.

Programy rozwojowe szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe
ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w
osiągnięciach uczniów w trakcie procesu
kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu
kształcenia w szczególności obejmujące:
dodatkowe zajęcia dydaktyczno -
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wyrównawcze oraz specjalistyczne służące
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych
w trakcie procesu kształcenia;
doradztwo i opiekę pedagogiczno –
psychologiczną dla uczniów wykazujących
problemy w nauce lub z innych przyczyn
zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem
z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla
uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla
uczniów niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie uzależnieniom, programy
prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom
społecznym);
dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne
i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane
na rozwój kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem ICT, języków
obcych, przedsiębiorczości, nauk
przyrodniczo – matematycznych;
efektywne programy doradztwa edukacyjno –
zawodowego;
modernizację oferty kształcenia zawodowego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie
nowych kierunków kształcenia, modyfikacja
programów nauczania na kierunkach
istniejących);
współpracę szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z pracodawcami
i instytucjami rynku pracy służącą
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podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczniów jako przyszłych absolwentów
i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia
(w tym w zakresie praktycznych form
nauczania – staże i praktyki zawodowe);
wyposażenie szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w nowoczesne
materiały dydaktyczne (w tym podręczniki
szkolne) zapewniające wysoką jakość
kształcenia;
wdrożenie nowych, innowacyjnych form
nauczania i oceniania cechujących się wyższą
skutecznością niż formy tradycyjne;
wdrażanie programów i narzędzi
efektywnego zarządzania placówką
oświatową przyczyniających się do poprawy
jakości nauczania.
Przewidywane rezultaty:
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego,
które wdrożą programy rozwojowe – 91;
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego,
które podejmą współpracę z przedsiębiorstwami
w zakresie wdrażania programów rozwojowych
–27;
Odsetek szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, które wdrożą programy rozwojowe
w relacji do wszystkich szkół tego typu –56 %;
Odsetek szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, które nawiążą współpracę
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z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania
programów rozwojowych, w relacji do
wszystkich szkół tego typu – planowana wartość:
14 %.
2. Koordynowanie kierunków kształcenia ogólnego
i zawodowego młodzieży OHP z uwzględnieniem
potrzeb gospodarki oraz warunków lokalnego
rynku pracy.
Istotą działania jest prowadzenie przez Ochotnicze
Hufce Pracy kształcenia zawodowego zgodnego ze
zdiagnozowanymi potrzebami regionalnego rynku
pracy. Ich celem jest zapewnienie uczestnikom OHP
możliwości realizacji kształcenia ogólnozawodowego zgodnie z występującym na danym
terenie zapotrzebowaniem rynku pracy oraz
pozyskiwanie możliwości kształcenia młodzieży
w zawodach warunkujących powodzenie zawodowe,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami
i predyspozycjami uczestnika.

Źródło finansowania:
środki budżetowe
Świętokrzyskiej
Wojewódzkiej
Komendy OHP;
Kwota środków
przeznaczonych na
refundację
wynagrodzeń
pracowników
młodocianych:
7.300.000 PLN;

Świętokrzyska
Wojewódzka
Komenda OHP.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: kwalifikacje zawodowe
zgodne z potrzebami rynku pracy zdobędzie co
najmniej 960 uczestników wszystkich jednostek
opiekuńczo-wychowawczych Świętokrzyskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP.
Działania towarzyszące: refundacja pracodawcom
wynagrodzeń pracowników młodocianych.
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
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zamierza objąć programem refundacji w roku 2012
co najmniej 1.180 pracodawców dla 3.400
pracowników młodocianych.

3. Kompleksowe
wsparcie dla
potencjalnych
projektodawców
i realizatorów
projektów EFS.

3. Cykl szkoleń dla dyrektorów szkół w zakresie
wdrażania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
w publicznych i niepublicznych szkołach/
placówkach kształcących zawodowo.

Środki własne
Kuratorium Oświaty.

Kuratorium
Oświaty
w Kielcach.

Marzec –
kwiecień
2012.

4. Realizacja cyklu zawodowych praktyk
zagranicznych dla uczniów szkół prowadzonych
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach.
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
służących rozwojowi kompetencji kluczowych.
Przewidywane rezultaty: objęcie programem
praktyk zawodowych 100 uczniów szkół
zawodowych ZDZ. Udział w zajęciach
pozalekcyjnych i nabycie kompetencji kluczowych
przez min. 120 uczniów szkół ZDZ.

Środki własne Zakładu
Doskonalenia
Zawodowego.

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego
w Kielcach.

Styczeń –
grudzień
2012.

1. Podnoszenie umiejętności efektywnego
aplikowania o środki pochodzące z funduszy
europejskich w kontekście szerokich działań
świadomościowych na temat interwencji funduszy
europejskich.
W ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego”
zaplanowano następujące wsparcie dla

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji.

Źródła finansowania:
PO KL, Priorytet X
„Pomoc Techniczna”
Przewidziane środki
na 2012r.: 468.416,00
PLN.

Stowarzyszenie
Integracja i Rozwój
(Regionalny
Ośrodek
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w Kielcach).

Styczeń –
grudzień
2012.
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przedstawicieli instytucji/organizacji z obszaru
działania Ośrodka:
a) Szkolenia:
Metody aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych i 45+ w ramach POKL;
Zarządzanie projektem;
Diagnoza i analiza potrzeb dla projektów EFS;
Zasady tworzenia projektu ;
Zasada równości kobiet i mężczyzn ;
Zarządzanie finansowe projektem;
Procedury aplikowania i zawierania umów
w EFS;
Kwalifikowalność wydatków w projektach
finansowanych z EFS;
Kontrakt socjalny w realizacji projektu
systemowego PO KL;
Monitoring i ewaluacja projektów ;
Sprawozdawczość projektów ;
Procedury Prawa Zamówień Publicznych.
b) Doradztwo kluczowe i doradztwo specjalistyczne
(doradztwo specjalistyczne dotyczy w szczególności
z zagadnień prawa pracy oraz pomocy publicznej).
Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem
szkoleniowo – doradczym co najmniej 800
przedstawicieli min. 350 instytucji działających
w obszarze interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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4.Podnoszenie
kwalifikacji
pracujących
mieszkańców regionu,
ze szczególnym
uwzględnieniem osób
odchodzących
z rolnictwa.

1. Kontynuacja wdrażania przez Wojewódzki Urząd
Pracy Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Konkurs A1: „Szkolenia i usługi doradcze drogą do
wyboru nowego zawodu i nowych umiejętności
zawodowych”.
Wsparcie w ramach tego konkursu kierowane będzie
do osób uczących się i pracujących z terenu
województwa świętokrzyskiego ze szczególnym
uwzględnieniem osób odchodzących z rolnictwa.
Wsparcie obejmować będzie szkolenia
przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie
wyboru nowego zawodu oraz zdobycia nowych
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne
plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia).

Źródło finansowania:
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Kwota środków do
zakontraktowania
w roku 2012:
1.500.000 PLN.

Wojewódzki
Urząd Pracy
pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia
w ramach PO KL
jako instytucja
ogłaszająca
konkurs;
Beneficjenci
realizujący
projekty na
podstawie umów
z WUP.

Termin
ogłoszenia
konkursu
na
dofinansow
anie
projektów:
luty 2012.

Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem
szkoleniowym i aktualizacja kwalifikacji
zawodowych co najmniej 1.000 osób pracujących
i odchodzących z rolnictwa.
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Priorytet 4
Podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez rozwój kwalifikacji ich pracowników.

Zadania
1. Finansowe
i pozafinansowe
wsparcie dla wzrostu
potencjału kadrowego
przedsiębiorstw.

Cele, działania, przewidywane rezultaty
1.Wdrażanie w regionie Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem
Poddziałania jest wsparcie udziału w projektach
szkoleń i doradztwa dla kadr zarządzających i
pracowników przedsiębiorstw. Szkolenia będą
dostosowywane do potrzeb zainteresowanych
podmiotów i będą wzmacniać rozwój
i konkurencyjność firm działających w regionie.
Projekty realizowane na podstawie umów
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 2012 roku będą
obejmować wsparcie szkoleniowo – doradcze dla
kadr zarządzających i pracowników
przedsiębiorstw w ramach dwóch konkursów:
Poddziałanie 8.1.1 Konkurs A1: „Wsparcie
szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorstw”;
Poddziałanie 8.1.1 Konkurs A2: „Szkolenia
i doradztwo dla przedsiębiorstw niekorzystających
dotychczas ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1”.

Źródło finansowania
/kwota środków
przewidzianych na
realizację
Źródło
finansowania:
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota środków
do
zakontraktowania
w roku 2012:
8.840.000 PLN.

Instytucja
realizująca
i jednostki
współpracujące
Wojewódzki
Urząd Pracy
pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca
konkurs;
Beneficjenci
realizujący
projekty na
podstawie umów
z WUP.

Termin
realizacji
Termin
ogłoszenia
konkursu na
dofinansowa
nie
projektów:
luty 2012.

52

Wsparcie w ramach tych konkursów będzie
realizowane poprzez:
Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub
doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami
przedsiębiorstw i formie odpowiadającej
możliwościom organizacyjno – technicznym
przedsiębiorstwa.
Doradztwo dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą.
Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem
szkoleniowo – doradczym mającym na celu
podniesienie kompetencji kadr zarządzających oraz
pracowników co najmniej 50 świętokrzyskich
przedsiębiorstw.
2. Realizacja kluczowych projektów
współfinansowanych ze środków POKL w ramach
Poddziałania 8.1.1 na podstawie umów zawartych
w 2011 roku:

Źródło
finansowania:
PO KL,
Poddziałanie 8.1.1.

a) Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe
wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry
zarządzającej i pracowników firm - kompleksowy
program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla
przedsiębiorstw woj. świętokrzyskiego.

Kwota środków
przewidzianych
na realizację:
314.280,00 PLN

Gmina Kielce –
Kielecki Park
Technologiczny.

Styczeń –
grudzień
2012.
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Tematyka wsparcia szkoleniowo-doradczego:
Zarządzanie ryzykiem;
Rachunkowość, podatki i ubezpieczenia
społeczne;
Kaizen - wprowadzenie usprawnień;
Zarządzanie czasem;
Zarządzanie procesowe ;
Marketing relacyjny i internetowy;
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ;
Negocjacje handlowe;
Ekonomika opodatkowania;
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem co
najmniej 160 osób (kadra zarządzająca i pracownicy)
zatrudnionych w 50 przedsiębiorstwach
uczestniczących w Kompleksowym Programie
Wsparcia Szkoleniowo-Doradczego.
b) Realizacja projektu: Szkolenia ogólne dla
pracowników i kadry zarządzającej mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim:
„Audytor efektywności energetycznej”;
„Audytor energetyczny”;
„Specjalista ds. pozyskiwania funduszy na
efektywne wykorzystanie energii
w przedsiębiorstwie”;
„Instalacje w budownictwie sprzyjające
efektywnemu wykorzystaniu energii”;
„Wpływ doboru materiałów i technologii

Źródło
finansowania:
PO KL,
Poddziałanie 8.1.1.
Kwota środków
przewidzianych
na realizację:
641.356,27 PLN.

Lider Projektu:
Świętokrzyskie
Centrum
Innowacji
i Transferu
Technologii.
Partner:
Politechnika
Świętokrzyska.

Styczeń –
grudzień
2012.
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w budownictwie na energochłonność
budynków”;
„Projektowanie budynków pasywnych”.
Przewidywane rezultaty: podniesienie i aktualizacja
kwalifikacji zawodowych co najmniej 240 osób z 65
przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.
c) Realizacja projektu: Wzmocnienie kompetencji
kadr przedsiębiorstw kluczowych branż regionu
Projekt
jest
odpowiedzią
na
potrzeby
przedsiębiorstw działających w kluczowych dla
województwa
świętokrzyskiego
branżach
–
budowlanej, metalowo-maszynowej i odlewniczej.
Realizacja projektu obejmuje:
Doradztwo związane ze szkoleniami dla firm
– wyposażenie kadr zarządzających
i technicznych 100 firm z woj.
świętokrzyskiego w wiedzę niezbędną do
sprawnego przeprowadzania procesów
modernizacyjnych i adaptacyjnych firm.
W 2012 r. kontynuacja analiz potrzeb
przedsiębiorstw i ich pracowników, na
podstawie których planowane jest
sporządzanie programów szkoleniowych dla
firm.
Szkolenia zarządzanie zmianą
w przedsiębiorstwie i pozyskiwanie rynków –
nabycie nowych lub podniesienie kwalifikacji

Źródło
finansowania:
Europejski
Fundusz
Społeczny
i budżet państwa.
Całkowita wartość
projektu wynosi
871.342,40 PLN.
Kwota do
wydatkowania
w 2012 r:
227.013,44 PLN.

Lider:
Staropolska
Izba
Przemysłowo
– Handlowa
w Kielcach.
Partner:
Politechnika
Świętokrzyska
– Centrum
Kształcenia
Ustawicznego.

I kwartał
2012.
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w zakresie zarządzania zmianą
i pozyskiwania rynków.
Szkolenia techniczne – nabycie nowych lub
podniesienie kwalifikacji technicznych kadry
technologiczno-inżynieryjnej przedsiębiorstw.
Szkolenia ICT – nabycie nowych lub
podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT.
Szkolenia językowe – angielski/niemiecki
w biznesie - nabycie nowych lub podniesienie
kwalifikacji w zakresie języków obcych.
Przewidywane rezultaty: objęcie wsparciem
doradczo-szkoleniowym co najmniej 345 osób
- pracowników min. 100 firm mających siedzibę
w woj. świętokrzyskim oraz ich pracowników,
w szczególności branż budowlanej, metalowo
-maszynowej i odlewniczej. Przeprowadzenie
łącznie 69 szkoleń w ramach projektu.
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Priorytet 5
Wzmocnienie obsługi rynku pracy oraz promocja innowacyjnych metod i instrumentów wzrostu
zatrudnienia i walki z bezrobociem.

Zadania

1. Poszukiwanie
i implementacja
innowacyjnych metod
aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych.

Cele, działania, przewidywane rezultaty

1. Realizacja dwóch projektów innowacyjnych
ukierunkowanych na przetestowanie i wdrożenie
dotychczas niestosowanych metod i narzędzi
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
(wyłonionych w konkursie na dofinansowanie
projektów innowacyjnych z komponentem
ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich”).

a) Projekt „Novum Subsydium”.
Cel projektu: zwiększenie aktywizacji zawodowo –
społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek
pracy bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci do
lat 6 poprzez zastosowanie innowacyjnej form
wsparcia – subsydium ½ etatu w latach 2012 – 2015.

Źródło
finansowania
/kwota środków
przewidzianych na
realizację
Źródło
finansowania:
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki.

Poddziałanie
6.1.1 POKL
wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym
rynku pracy.

Instytucja realizująca
i jednostki
współpracujące

Termin
realizacji

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach PO
KL jako instytucja
ogłaszająca konkurs;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie umów
z WUP.

Styczeń –
grudzień
2012.

Lider projektu:
Miejski Urząd Pracy
w Kielcach.
Partner: Uniwersytet
Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

III – IV
kwartał
2012.
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Projektem innowacyjnym zostanie objętych 60 kobiet.
Projekt będzie zrealizowany w oparciu o następującą
formułę:
Diagnoza i analiza problemu;
Opracowanie wstępnej wersji produktu
finalnego (nowej metody aktywizacji) oraz
strategii wdrażania projektu innowacyjnego;
Testowanie nowej metody i analiza
rzeczywistych efektów;
Upowszechnianie i wdrożenie do głównego
nurtu polityki (z uwzględnieniem działań
mających wpływ na zmianę legislacyjną).

Wartość projektu
(ostateczna
wartość zostanie
ustalona po
negocjacjach
z Beneficjentem)
– nie więcej, niż
1.600.000 PLN.

Przewidywane rezultaty: przetestowanie
i – w zależności od rezultatów testów –
upowszechnienie i wdrożenie nowej metody
aktywizacji zawodowej kobiet powracających na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dzieci do lat 6.
b) Projekt „Zrozumieć seniora – kompendium
metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji
osób w wieku 50+”.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej
osób powyżej 50 roku życia poprzez wypracowanie
nowych, innowacyjnych metod nauczania i
przygotowanie do ich stosowania przez wszystkie
grupy użytkowników.
Istotą nowej metody aktywizacji zawodowej osób 50+
jest poprawa jakości wsparcia udzielanego przez

Poddziałanie
6.1.1 POKL
wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym
rynku pracy
Wartość projektu
(ostateczna
wartość zostanie

Lider projektu: Grupa
Doradcza Projekt
w Krakowie.
Partner: Centrum
Doradztwa
Strategicznego
w Krakowie.

II – IV
kwartał
2012.
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publiczne służby zatrudnienia osobom w tej kategorii
wiekowej z uwzględnieniem kompetencji
kluczowych IT, indywidualizacji profili wsparcia
i certyfikację „trenerów 50+”.

ustalona po
negocjacjach
z Beneficjentem)
– nie więcej, niż
3.400.000 PLN.

Przewidywane rezultaty: wypracowanie,
przetestowanie i implementacja innowacyjnej metody
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku
powyżej 50 roku życia. Liczba osób w wieku 50 – 64
lata, które zakończą udział w projekcie wyniesie co
najmniej 392.
2. Testowanie
i wdrożenie
innowacyjnych metod
utrzymania
aktywności
zawodowej osób
pracujących.

1. Realizacja projektu innowacyjnego „Systemowe
rozwiązania zwiększające udział w szkoleniach
osób o niskim poziomie wykształcenia”
wyłonionego w konkursie na dofinansowanie
projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu VIII
„Regionalne Kadry Gospodarki”.
Cel projektu: zwiększenie udziału pracowników
przedsiębiorstw nieposiadających wykształcenia
ponadgimnazjalnego oraz z wykształceniem
zasadniczym zawodowym w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje i kompetencje ogólne
poprzez wprowadzenie regulacji prawnej
zachęcającej przedsiębiorstwa do kierowania ich na
szkolenia.

Poddziałanie
8.1.1 POKL
Wspieranie
rozwoju
kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw.
Wartość projektu
(ostateczna
wartość zostanie
ustalona po
negocjacjach
z Beneficjentem)
– nie więcej, niż
1.900.000 PLN.

Lider projektu: Grupa
Doradcza Projekt w
Krakowie
Partner: Centrum
Doradztwa
Strategicznego
w Krakowie.

II – IV
kwartał
2012.

Przewidywane rezultaty: wypracowanie,
przetestowanie i implementacja innowacyjnej
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formuły podnoszenie kompetencji pracowników
przedsiębiorstw o najniższym poziomie
wykształcenia.
Projektem zostanie objętych co najmniej 500
pracowników świętokrzyskich przedsiębiorstw,
w tym: 50 zatrudnionych
w mikroprzedsiębiorstwach, 300 zatrudnionych
w małych przedsiębiorstwach, 110 zatrudnionych
w średnich przedsiębiorstwach i 40 zatrudnionych
w dużych przedsiębiorstwach.
3. Podnoszenie
poziomu usług rynku
pracy.

1. Doskonalenie zawodowe pracowników
publicznych służb zatrudnienia zatrudnionych na
stanowiskach kluczowych - kontynuacja wdrażania
Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie.
Istotą działań przewidzianych do realizacji w 2012
roku jest organizacja szkoleń, doradztwa oraz
dofinansowanie studiów podyplomowych,
licencjackich, magisterskich uzupełniających
związanych z potrzebami i specyfiką zadań
realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
kluczowych w powiatowych urzędach pracy
w szczególny sposób będzie uwzględniać
nowoczesne standardy obsługi osób bezrobotnych
oraz praktyczne stosowanie innowacyjnych oraz

Poddziałanie 6.1.2
POKL Konkurs A1:
„Wzmocnienie i
rozwój publicznych
służb zatrudnienia”.
Kwota środków
przewidzianych do
zakontraktowania:
800.000 PLN.

Wojewódzki Urząd
Pracy pełniący rolę
Instytucji
Pośredniczącej 2
stopnia w ramach
PO KL jako
instytucja
ogłaszająca
konkurs;
Beneficjenci
realizujący projekty
na podstawie
umów
z WUP.

II – IV
kwartał
2012.
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elastycznych form zatrudnienia.
Przewidywane rezultaty: podniesienie kompetencji
co najmniej 50 pracowników kluczowych
zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy
w regionie.
2. Kontynuacja działań mających na celu stałe
podnoszenie kwalifikacji kadr Wojewódzkiego
i powiatowych urzędów pracy.
Istotą działania jest wspieranie metodyczne działań
powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji
szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych
i staży.

Środki własne
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Centrum
Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej,
Wydział Obsługi
Rynku Pracy, Wydział
Polityki Rynku Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidziane rezultaty:
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
Wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy
pn „Kurs inspiracji” podnoszącego poziom
kreatywności i profesjonalizmu pracy z klientem
indywidualnym i instytucjonalnym;
Przeprowadzenie cyklu roboczych spotkań
informacyjnych dotyczących realizacji usługi
informacji i poradnictwa zawodowego
w województwie;
Organizacja szkolenia „Metody, narzędzia
i procedury diagnozowania zapotrzebowania na
kwalifikacje na lokalnym rynku pracy”;
Organizacja w WUP spotkania dla pracowników
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powiatowych urzędów pracy realizujących
podstawowe usługi rynku pracy;
Organizacja co najmniej 2 spotkań warsztatowo –
informacyjnego dla kadry powiatowych urzędów
pracy zaangażowanej bezpośrednio w
przygotowanie wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL i późniejszej obsługi
zawartych umów;
Zorganizowanie co najmniej 1 spotkania
informacyjnego dla kadry PUP wykonującej
zadania związanej z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego.
4. Podnoszenie
standardów pracy
z klientem pomocy
społecznej.

1. Kontynuacja wdrażania projektów systemowych
w ramach Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
Przewidywane rezultaty:
Przeszkolenie w formach pozaszkolnych 2.300
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej oraz otoczenia tych jednostek;
Przeszkolenie w formie szkolenia
specjalistycznego 30 pracowników jednostek
pomocy społecznej;
Zatrudnienie 3 doradców specjalistycznych w
pełnym wymiarze czasu pracy;
Ukończenie specjalizacji I stopnia przez 30
pracowników, II stopnia przez 30 pracowników
oraz III stopnia przez 30 pracowników jednostek
pomocy społecznej.

Źródło
finansowania:
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki.
Kwota
zaangażowana
na realizację
projektów
systemowych
w 2012 roku:
2.269.000 PLN.

Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju
Regionalnego
pełniące rolę
Instytucji
Pośredniczącej
w ramach PO KL;
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
jako beneficjent
systemowy.

styczeń
2012 –
grudzień
2012.
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5. Monitorowanie
regionalnego rynku
pracy
i prognozowanie
popytu na pracę
w celu optymalnego
dopasowania oferty
aktywizacyjnej do
potrzeb rynku pracy.

1. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy,
funkcjonującego w strukturze WUP:



Badanie ruchów kadrowych przedsiębiorców
w regionie. W roku 2012 zostanie
przeprowadzone kompleksowe badanie
pracodawców województwa świętokrzyskiego
pod kątem zapotrzebowania na określone
zawody i kwalifikacje. Wyniki badania zostaną
zagregowane i opublikowane w formie bezpłatnej
publikacji książkowej oraz na stronie internetowej
WUP Kielce.
Prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania
na rynek pracy aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu oraz upowszechnianie wyników tych
analiz.

Środki własne
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Wydział Badań
i Analiz Rynku Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.

Przewidywane rezultaty: sporządzenie pakietu
analityczno – prognostycznego w formie publikacji
zawierających kompleksowe informacje i dane
statystyczne ilustrujące sytuację na regionalnym
rynku pracy. W rok 2012 zostaną wydane co najmniej
następujące publikacje:
Młodzież na rynku pracy w województwie
świętokrzyskim;
Ranking zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w województwie;
Analiza i ocena sytuacji na regionalnym rynku
pracy.
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6. Rozwój
systemu doradztwa
zawodowego
i efektywnego
pośrednictwa pracy
oraz zwiększanie
dostępności usług
rynku pracy.

1. Działalność Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
 Świadczenie usług informacji
i poradnictwa zawodowego oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy
z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego
pomiaru;
 Organizacja Świętokrzyskiego Tygodnia Kariery
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery promowanie i świadczenie profesjonalnych
usług z zakresu planowania edukacji i rozwoju
zawodowego;
 Opracowanie i upowszechnienie informacji
zawodowej;
 Promocja usług doradczych wśród młodzieży
uczącej się i zapewnienie jej wsparcia
w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej
i rozwoju zawodowym,
 Przedsięwzięcia edukacyjne kierowane do
uczniów i nauczycieli w ramach porozumienia
zawartego ze Świętokrzyskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli - organizacja
Konkursu dla uczniów ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych Poznaj swój wybrany zawód,
oraz Moje wymarzone miejsce pracy,
przeprowadzenie zajęć warsztatowych;
 Zorganizowanie szkoleń z zakresu poradnictwa
zawodowego i pracy z osobami bezrobotnymi
dla pracowników wojewódzkiego oraz
powiatowych urzędów pracy;

Środki własne
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Centrum
Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej.

Styczeń –
grudzień
2012.
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Przewidywane rezultaty:
Objęcie indywidualnym doradztwem
zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi
psychologicznego pomiaru, co najmniej 25 osób;
Objęcie usługą indywidualnej informacji
zawodowej co najmniej 1300 osób;
Zorganizowanie minimum 10 spotkań mających
na celu przedstawienie informacji zawodowych
oraz co najmniej 10 cykli zajęć aktywizacyjnych
mających na celu przygotowanie do
samodzielnego poszukiwania i podjęcia
zatrudnienia;
Przeprowadzenie co najmniej 12 cykli zajęć
warsztatowych dla uczniów w ramach stałej
współpracy ze szkołami.
2. Wzrost dostępności i popularyzacja usług
doradczo – pośredniczących rynku pracy
w regionie:
 Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych
zainteresowanych uzyskaniem środków
publicznych na prowadzenie tych szkoleń oraz
propagowanie informacji o możliwościach
wykorzystania Rejestru. Rejestr pozwala osobom
zainteresowanym podnoszeniem lub zmianą
kwalifikacji poznać aktualną ofertę na rynku
usług szkoleniowych;
 Prowadzenie Rejestru agencji zatrudnienia,
w tym weryfikacja wymaganych przy rejestracji

Środki własne
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Wydział
Obsługi Rynku Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.
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dokumentów, sprawowanie kontroli w zakresie
przestrzegania warunków prowadzenia
działalności agencji,
udostępnianie zainteresowanym osobom
i instytucjom informacji dotyczących
działających w województwie agencji. Osoby
bezrobotne i poszukujące pracy będą miały
dodatkową możliwość znalezienia ofert pracy
i uzyskania zatrudnienia za pośrednictwem
agencji zatrudnienia.

Przewidywane rezultaty:
przeprowadzenie i sfinalizowanie co najmniej
500 spraw z zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
3. Doskonalenie i stałe podnoszenie efektywności
pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES:
 Realizacja projektów rekrutacyjnych
w wybranych branżach w krajach UE oraz
informowanie o prowadzonych naborach za
pośrednictwem lokalnych mediów, Internetu,
urzędów pracy, itp.
 Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz spotkań
informacyjno-doradczych dla osób
zainteresowanych pracą za granicą
poświęconych przedstawieniu dostępnych ofert
pracy oraz warunków życia w krajach UE.
 Prowadzenie stoisk EURES podczas imprez
targowo-wystawienniczych oraz Dni Karier.

Środki własne
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
i środki EURES.

Wojewódzki Urząd
Pracy – Wydział
Obsługi Rynku Pracy.

Styczeń –
grudzień
2012.
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Prowadzenie działań promocyjnych poprzez
publikację w lokalnej prasie artykułów/ogłoszeń
nt . EURES i tematyki europejskiego rynku
pracy.

Przewidywane rezultaty:
Nawiązanie co najmniej 20 nowych kontaktów
z urzędami i partnerami rynku pracy w związku
z realizacją usługi EURES;
Aktywny udział w co najmniej 8 imprezach
targowo – wystawienniczych w regionie
i promocja działań EURES.
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Rozdział III
Monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań
1. Wojewódzki Urząd Pracy, realizując zadania samorządu województwa, określone
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
pełni rolę koordynatora procesu realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na 2012 rok.
W zakresie opracowania treści dokumentu, doboru kierunków realizowanych
przedsięwzięć oraz ich wdrażania na lokalnych rynkach pracy, Wojewódzki Urząd
Pracy współpracuje z samorządami lokalnymi oraz instytucjami, których działalność
ma wpływ na kształtowanie profilu regionalnej polityki zatrudnienia.
2. Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje od wszystkich partnerów, zaangażowanych we
wdrażanie Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok, informacje
końcowe na temat stanu zaawansowania działań, zgodnie z podziałem kompetencji
w zakresie realizacji i sprawozdawczości poszczególnych priorytetów zwierające
niżej wymienione dane:
▪ zwięzłą charakterystykę realizowanych działań,
▪ stopień zbieżności działań z priorytetami określonymi w Planie…,
▪ poziom środków finansowych przeznaczonych na realizację działań i programów,
▪ dane na temat ewentualnych partnerów realizacji działań i poszczególnych
programów,
▪ osiągnięte efekty i wskaźniki rezultatów realizacji poszczególnych programów.
3. Informacje na temat realizacji zadań w ramach Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia podlegają weryfikacji i analizie przez właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wnioski wynikające z analizy będą
wykorzystywane w procesie opracowywania kolejnych dokumentów związanych
z realizacją polityki rynku pracy oraz do aktualizacji Świętokrzyskiego Planu... na
kolejne okresy programowania.
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na 2012 rok przedłożone zostanie Zarządowi Województwa do
zatwierdzenia.
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