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STRUKTURA PLANU I GRONO INSTYTUCJONALNE
Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 (dalej RPD 1 ) systematyzuje
działania i przedsięwzięcia na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości,
zgłoszone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez Partnerów rynku pracy. Tegoroczna edycja
Planu uwzględnia zmodyfikowany układ priorytetów, w które wpisane zostały poszczególne
zadania zgłoszone do Planu:

Wysokie
kwalifikacje kadr
dla rozwoju
gospodarki
opartej na
wiedzy

Świętokrzyskie
przyjazne
przedsiębiorcom

Stop bezrobociu,
ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu

Składamy podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się
w opracowanie Planu. Są wśród nich zarówno instytucje publiczne, jak również szerokie grono
organizacji pozarządowych, podmiotów szkoleniowych i uczelni. Rolę koordynatora w zakresie
opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia, na mocy ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Projekt dokumentu został poddany otwartym konsultacjom. Zgodnie z przyjętą procedurą,
Plan jest opiniowany przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy, Wojewódzką Radę Dialogu
Społecznego, Samorządy Powiatowe oraz przyjmowany przez Zarząd Województwa w formie
uchwały.
Do opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 włączyły
się następujące instytucje:
1. Wojewódzki, Powiatowe i Miejski Urząd Pracy w Kielcach,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

1

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 jest realizacją zapisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, która obliguje samorząd województwa, aby na podstawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia,
uwzględniając strategię rozwoju województwa, w zakresie polityki społecznej przygotował corocznie Regionalny Plan Działań na Rzecz
Zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia – po zasięgnięciu opinii powiatów
wchodzących w skład województwa oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a także Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
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➢ Departament Inwestycji i Rozwoju,
➢ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
➢ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
3. Starostwo Powiatowe w Opatowie,
4. Caritas Diecezji Kieleckiej,
5. Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej,
6. Centrum Obsługi Inwestora w Kielcach,
7. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
8. Kielecki Park Technologiczny,
9. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
10. Kuratorium Oświaty w Kielcach,
11. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu,
12. Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
13. Regionalne Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim,
14. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
15. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa,
16. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
17. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
18. Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
19. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP,
20. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”,
21. Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet,
22. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy,
23. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.
24. Uczelnie wyższe:
➢ Politechnika Świętokrzyska,
➢ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
➢ Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
➢ Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
➢ Wszechnica Świętokrzyska,
➢ Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach,
➢ Staropolska Szkoła Wyższa.
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KONTEKST PROGRAMOWY
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 został opracowany w kontekście istotnych
dokumentów o zasięgu regionalnym tj.:
• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
• Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata
2012 – 2020,
• Regionalna Strategia Badań i Innowacyjności 2014 – 2020 plus;
dokumentów o zasięgu krajowym tj.:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy”;
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – przyjęta przez Radę Ministrów 18
czerwca 2013 roku;
• Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ);
a także dokumentów na poziomowe wspólnotowym, tj.:
• Europejska Strategia Zatrudnienia jako element realizacji strategii Europa 2020.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Rok programowy 2020 jest ostatnim, w którym obowiązuje dotychczasowa, zaktualizowana
w 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Świętokrzyski
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia realizuje główne założenia ww. dokumentu,
w szczególności zapisy dotyczące m.in. eliminacji strukturalnych niedopasowań na rynku
pracy, promocji elastycznych form zatrudnienia, poprawie dostępności i efektywności
kształcenia ustawicznego oraz modyfikacji systemu edukacji zawodowej pod kątem potrzeb
generowanych przez negatywne trendy demograficzne. Znowelizowana Strategia Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego odwołuje się do celów wynikających ze Strategii Europa 2020,
tj. osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia dla grupy wiekowej 20 – 64 lata na poziomie 75%,
uzyskania wskaźnika PKB per capita na poziomie 32.000 zł oraz spadku stopy bezrobocia do
ok. 7% w roku 2020. Parametry te określono w perspektywie długookresowej,
z uwzględnieniem możliwych wahań koniunktury gospodarczej bezpośrednio wpływającej na
kondycję rynku pracy.

Zgodność z Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDz)
W IV kwartale 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że
trwają prace nad przygotowaniem aktualizacji Krajowego Planu w perspektywie lat 2020 –
2022. Krajowy Plan Działań będzie zawierał wytyczne na które orientują się samorządy na
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szczeblu wojewódzkim, przygotowując corocznie regionalne plany działań na rzecz
zatrudnienia. Jako kluczowe, zdefiniowano:
•

•

•

•

•

Wyzwanie: Nierównowaga na rynku pracy, wynikająca ze zmian demograficznych
i zróżnicowań terytorialnych - Cel 1 KPDz „Wykorzystanie rosnącego potencjału
gospodarki dla zwiększenia zatrudnienia rezerw polskich kadr;
Wyzwanie: grupy społeczne pozostające poza rynkiem pracy, w tym klienci urzędów pracy
wymagający szczególnego wsparcia – Cel 2 KPDz „Zwiększenie aktywności zawodowej
osób z grup najbardziej oddalonych od rynku pracy”;
Wyzwanie: niezadowalające warunki pracy (płacowe i pozapłacowe) oraz niska wydajność
pracy na jednego zatrudnionego – Cel 3 KPDz „Tworzenie miejsc pracy o wysokiej
jakości”;
Wyzwanie: nowe umiejętności i kwalifikacje niezbędne na zmieniającym się rynku pracy –
Cel 4 KPDz „Lepsze dostosowanie struktury kompetencji i kwalifikacji pracowników do
wymogów rynku pracy w przyszłości”;
Wyzwanie: Procesy migracyjne na rynku pracy – Cel 5 KPDz „Skuteczne zarządzanie
migracjami zarobkowymi”.

Dokumenty strategiczne o zasięgu wspólnotowym
Punktem odniesienia dla przyjętych zadań na rok 2020 pozostaje 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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UWAGI METODOLOGICZNE
1.

Działania przewidziane do realizacji w roku 2020 zostały określone na podstawie
informacji otrzymanych od:
• instytucji zaproszonych do współpracy przez Wojewódzki Urząd Pracy, koordynujący
opracowanie i realizację Planu, zidentyfikowanych według właściwości
kompetencyjnych i doświadczeń z dotychczasowej współpracy,
• podmiotów i instytucji, które zgłosiły propozycje działań na etapie otwartego
zaproszenia oraz konsultacji otwartych Planu – projekt dokumentu został przekazany
do wglądu i konsultacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
• właściwych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wykonującego
w imieniu Samorządu Województwa zadania w zakresie określania i koordynowania
regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

2.

Działania wykazane w tegorocznym Planie zostały ujęte w ramach 3 priorytetów
tematycznych, wyznaczających główne kierunki polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów
ludzkich w roku 2020.

3.

W Planie zostały ujęte działania stanowiące określony rodzaj interwencji w obszarze rynku
pracy, obejmującej jeden lub więcej projektów połączonych ze sobą tematycznie oraz
mających wspólne źródło finansowania (np. na poziomie Działań/Poddziałań
w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE). Uwzględnione zostały
tylko te przedsięwzięcia, którym przyporządkowano cele, źródła finansowania oraz
rezultaty o charakterze jakościowym i ilościowym wyrażonym w formie
skwantyfikowanych wskaźników.

4.

W przypadku większości działań nie zostały wyszczególnione pojedyncze projekty
wchodzące w zakres ww. działań. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia o charakterze
ponadlokalnym, wyróżniające się innowacyjnością, siłą oddziaływania lub pilotażowym
charakterem wdrażania, które zostały zaprezentowane w formie odrębnych projektów.
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KONTEKST SYTUACYJNY
+
Historycznie niski poziom bezrobocia w kraju i regionie
świętokrzyskim (stopa bezrobocia w regionie na koniec 2019
roku: 7,9%) - sprzyja indywidualizacji działań aktywizacyjnych
wobec bezrobotnych

+
Rosnący poziom wynagrodzeń - średnie wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w świętokrzyskim wzrosło w stosunku
do końca 2018 roku o 203 zł brutto i wynosi obecnie 4.465 zł

+
Dobra koniunktura gospodarcza - sprzyja powstawaniu wysokiej
jakości miejsc pracy oraz presji na wzrost płac, zwiększa
skłonność pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy.

+
Rosnący poziom produkcji sprzedanej przemysłu (o 11%
w stosunku do roku 2018) - powoduje systematyczny wzrost
zatrudnienia w świętokrzyskim przemyśle

+
Atrakcyjna oferta rozwojowaj dla MŚP - uruchomienie kolejnej
edycji Bazy Usług Rozwojowych, wzrost nakładów na Krajowy
Fundusz Szkoleniowy, nowa, atrakcyjna oferta poręczeniowa
i pożyczkowa Samorządu Województwa
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-

Wysoki poziom bierności zawodowej w regionie - 47% populacji
mieszkańców świętokrzyskiego w wieku 15 lat i więcej pozostaje
bierna zawodowo. Wzrost o 19% poziomu bierności zawodowej
osób w wieku 45 - 54 lata w stosunku do roku 2018

Bardzo niekorzystne procesy demograficzne - wyludnianie
i starzenie się populacji mieszkańców regionu. Prognozowany
przez GUS spadek liczby ludności w perspektywie roku 2035
o 151,7 tys. osób

Spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury dla
świętokrzyskiego w przetwórstwie przemysłowym o 3,8% (GUS)

Problemy z dostępnością nowych rąk do pracy. Na problemy
z rekrutacją napotyka blisko 30% świętokrzyskich przedsiębiorstw.
Braki pracownicze hamują inwestycje i ekspansję gospodarczą
firm.

Niski potencjał zasobów ludzkich w rejestrach bezrobotnych.
W "szczególnej", tzn. niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
pozostaje 84% bezrobotnych; 25% bezrobotnych nie posiada
kwalifikacji zawodowych a 22% - doświadczenia zawodowego.
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PRIORYTET 1
Wysokie kwalifikacje kadr dla rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy
MIEJSKI URZĄD PRACY, POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NAZWA ZADANIA

Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

PUP/MUP

OPIS ZADANIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jedno z głównych narzędzi
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
i pracodawców. To wyodrębniona pula środków Funduszu Pracy,
w ramach której możliwe jest finansowanie szkoleń i kursów
zawodowych, a także studiów podyplomowych dla pracowników
zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Środki te, każdego
roku pozostają w dyspozycji powiatowych urzędów pracy.
Z wnioskiem o dofinansowanie w ramach KFS może wystąpić każdy
pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak też np. organizacje
pozarządowe zatrudniające pracowników, spółdzielnie oraz
instytucje publiczne. Ważne jest to, by pracownik, który podnosi
kwalifikacje w ramach KFS, był zatrudniony na podstawie umowy
o pracę – może być to pełen etat, lub jego część. Pracodawca jako
osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia finansowanego
przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane
również egzaminy zawodowe, certyfikaty potwierdzające nabycie
kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
Najmniejsze podmioty, zatrudniające do 9 pracowników, mogą
otrzymać finansowanie kształcenia ze środków KFS na poziomie
100% , co oznacza, że są zwolnione z obowiązku wnoszenia
wkładu własnego. Zasada ta dotyczy zarówno
mikroprzedsiębiorców, jak również podmiotów niebędących
przedsiębiorstwami, jeśli poziom zatrudnienia nie przekracza 9
osób. Pozostałe podmioty otrzymują finansowanie w wysokości
80%, a pozostałe 20% są obowiązane wnieść jako wkład własny.
Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania środkami KFS
nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
Środki KFS są przyznawane pracodawcom przez Powiatowe
i Miejski Urząd Pracy. Za promocję KFS w skali regionu
odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy.
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Z KFS w 2020 roku można sfinansować:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym kształceniem,
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia
ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie
tego kształcenia ze środków KFS.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Wsparcie w ramach KFS w 2020 roku otrzyma co najmniej 3.700
pracowników i pracodawców

TERMIN REALIZACJI

Cały rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

BUDŻET ZADANIA

Kwota przyznana dla województwa świętokrzyskiego na wsparcie
pracodawców w roku 2020 wynosi 6.008.000 zł. Środki, po
dokonanym przez WUP podziale kwot w oparciu o opracowaną
metodologię, trafiły do wszystkich powiatów w następującej
wysokości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

Miasto Kielce – 1.629.100 zł;
Powiat kielecki – 1.028.400 zł;
Buski – 344.300 zł;
Jędrzejowski – 250.000 zł;
Kazimierski – 111.600 zł;
Konecki – 395.100 zł;
Opatowski – 202.100 zł;
Ostrowiecki – 581.900 zł;
Pińczowski – 80.000 zł;
Sandomierski – 300.000 zł;
Skarżyski – 150.000 zł;
Starachowicki – 417.100 zł;
Staszowski – 310.300 zł;
Włoszczowski – 208.100 zł.

Na początku 2020 roku Powiatowe i Miejski Urząd Pracy zgłosiły
wstępne zapotrzebowanie na dodatkowe środki z rezerwy KFS
w łącznej wysokości 1.310.400 zł. Przyznanie ww. środków przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po wyczerpaniu
przez PUP puli podstawowej pozwoli objąć wsparciem dodatkowo
389 pracodawców i pracowników.
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

NAZWA ZADANIA

Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy

OPIS ZADANIA

Wojewódzki Urząd Pracy, realizując obowiązki związane ze
wspieraniem wdrażania i promocją KFS w regionie, podejmie
następujące działania:
• Kampania promocyjno – informacyjna w mediach (prasa, radio,
TV) popularyzująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście
idei uczenia się przez całe życie ;
• Realizacja materiałów informacyjnych drukowanych
i gadżetów promocyjnych oraz ich efektywna dystrybucja
wśród interesariuszy KFS;
• Współorganizacja i udział ekspertów z ramienia WUP
w konferencjach i spotkaniach z pracodawcami
organizowanych przez partnerów rynku pracy;
• Organizacja konferencji podsumowującej dotychczasowe
efekty wdrażania KFS w regionie w kontekście rozwoju
zasobów ludzkich i budowania gospodarki opartej na wiedzy;
• Publikacja biuletynu popularyzującego KFS oraz kształcenie
ustawiczne.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Nie dotyczy

TERMIN REALIZACJI

Cały rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
•

BUDŻET ZADANIA
•

•

•

•

Kampania promocyjno – informacyjna w mediach (prasa, radio,
TV) popularyzująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście
idei uczenia się przez całe życie – 30.000 zł ;
Realizacja materiałów informacyjnych drukowanych
i gadżetów promocyjnych oraz ich efektywna dystrybucja
wśród interesariuszy KFS – 55.000 zł;
Współorganizacja i udział ekspertów z ramienia WUP
w konferencjach i spotkaniach z pracodawcami
organizowanych przez partnerów rynku pracy – środki własne
WUP;
Organizacja konferencji podsumowującej dotychczasowe
efekty wdrażania KFS w regionie w kontekście rozwoju
zasobów ludzkich i budowania gospodarki opartej na wiedzy –
15.000 zł;
Publikacja biuletynu popularyzującego KFS oraz kształcenie
ustawiczne – 5.000 zł.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

NAZWA ZADANIA

Popularyzacja i wzmacnianie Bazy Usług Rozwojowych w regionie

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy

OPIS ZADANIA

W konkursie na wybór Operatora Bazy Usług Rozwojowych
w regionie świętokrzyskim na lata 2020 – 2023 zostało wybrane
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Podmiot ten jest jedynym Operatorem usług rozwojowych,
z których korzystać będą świętokrzyskie MŚP, w tym osoby
prowadzące własną działalność gospodarczą.
1. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – to ogólnopolska platforma,
zawierająca wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe,
studia podyplomowe i profesjonalne usługi doradcze dla firm,
certyfikowane przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wsparcie jest skierowane do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców. Operator pomaga przedsiębiorcy
we wszelkich formalnościach: doradza wybór usługi
zaczerpniętej z BUR, pomaga przejść wymaganą procedurę,
udziela promesy refundacji kosztów, nadzoruje prawidłowość
korzystania z usługi.
2. Przedsiębiorca z sektora MŚP, który zechce skorzystać
z BUR, składa do operatora stosowny wniosek, w którym
wyszczególnia potrzeby rozwoju kwalifikacji swoich kadr.
Usługi są refundowane w 80% ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Pozostałe 20% to wkład własny przedsiębiorcy. Limity
finansowe wsparcia to: 60 tysięcy złotych na firmę i 6 tysięcy
złotych na kształcenie 1 pracownika.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Docelowa liczba pracowników sektora MŚP objęta wsparciem:
7.100 osób.
Liczba firm sektora MŚP objęta wsparciem: 888.

TERMIN REALIZACJI

Lata 2020 - 2023

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
+ współfinansowanie krajowe – 47.967.290,25 zł

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

NAZWA ZADANIA

Podnoszenie standardów edukacji spójnej z potrzebami rynku
pracy w regionie

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Kuratorium Oświaty w Kielcach

OPIS ZADANIA

1. Organizacja narad szkoleniowych i konferencji dla dyrektorów
i nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa
branżowego z udziałem przedstawicieli MEN, ORE,
pracodawców.
2. Współpraca z uczelniami, pracodawcami, instytucjami rynku
pracy WUP, jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Organizacja narad konferencji w ramach działalności „Zespołu
ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego” oraz Rady Dyrektorów
Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.
4. Organizacja spotkań, narad w ramach doradztwa zawodowego.
5. Organizacja sieci doradztwa metodycznego na terenie
województwa świętokrzyskiego.
6. Pozyskiwanie i gromadzenie danych nt.
• uruchamiania w szkołach/placówkach nowych zawodów,
• spójności oferty edukacyjnej w stosunku do
zapotrzebowania rynku pracy,
• zawodowego dokształcania teoretycznego pracowników
młodocianych,
• opublikowanie informatora „Oferta edukacyjna szkół
kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego
województwa świętokrzyskiego na rok szkolny
2020/2021”.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

Na bieżąco wg potrzeb

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Kuratorium Oświaty w Kielcach

BUDŻET ZADANIA

Zgodnie z potrzebami

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

W miarę potrzeb plan będzie modyfikowany.

1.200 osób

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NAZWA ZADANIA

Świętokrzyska Sieć Współpracy Doradców EdukacyjnoZawodowych.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

OPIS ZADANIA

Nauczyciele tworzący sieć mogą współpracować, wymieniać
poglądy i dzielić się doświadczeniem, wzajemnie się uczyć,
wspólnie rozważać istotne kwestie, szukać innowacyjnych
i efektywnych rozwiązań problemów. Współpraca w sieci jest
ułatwiona dzięki kontaktom za pomocą sieci internetowej, jest
także oparta na partnerstwie i demokracji. W ramach pracy sieci
na rok 2019/2020 zaplanowano trzy spotkania stacjonarne oraz
współpracę na platformie.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

40

TERMIN REALIZACJI

Styczeń-grudzień 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Brak danych

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Konstruowanie i modyfikowanie programu nauczania
w zawodzie w świetle zmian w podstawach programowych
kształcenia zawodowego

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

OPIS ZADANIA

1. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie a program
nauczania zawodu – omówienie zasad opracowania
programu nauczania w zawodzie.
2. Przedmiotowy program nauczania zawodu – metodologia
opracowania przedmiotowego programu nauczania
w zawodzie o strukturze spiralnej.
3. Modułowy program nauczania zawodu.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

50

TERMIN REALIZACJI

Styczeń – grudzień 2020

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne

BUDŻET ZADANIA

Nie dotyczy

ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP,

NAZWA ZADANIA

Szkolenia dla młodzieży realizowane przez Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

OPIS ZADANIA

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach poprzez podległe
jednostki wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Szkolenia
Zawodowego (ROSZM) przeprowadzi dla 135 osób w wieku 18-20
lat (uczestników i absolwentów OHP) 18 szkoleń zawodowych
w zawodach takich jak: „Kosmetyczka z wizażem”; „Kelnerbarman, barista, z elementami carvingu”; „Spawacz metodą MAG
135”; „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
podnośnikowego z mechanicznym napędem”; „Operator koparko
ładowarki”; „Manicure ze stylizacją paznokci różnymi metodami”;
„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”;
„Glazurnik- posadzkarz-płytkarz”; „Kurs projektowania ubioru”;
„Brukarz”; „Operator obrabiarek papierniczych”. Szkolenia
organizowane będą pod potrzeby rynku pracy.
Zorganizowane szkolenia podwyższą poziom umiejętności
i kwalifikacji młodzieży i zwiększą ich szansę na rynku pracy.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

135 osoby

TERMIN REALIZACJI

Cały rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki budżetowe OHP- 340 800 PLN

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży OHP
w Kielcach

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

OPIS ZADANIA

Wsparcie młodzieży w realizacji praktycznego i teoretycznego
kształcenia zawodowego

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

1.000 osób

TERMIN REALIZACJI

W roku szkolnym 2019/2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne SWK OHP

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

,,Aktywni górą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój – 2014 – 2020.
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

TERMIN REALIZACJI

Grupę docelową stanowią uczestnicy OHP w wieku 15-20 lat z 2
grup:
- grupa A - 70 osób z kategorii NEET w wieku 15-17 lat, tj.
bierne zawodowo, zaniedbujące obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, nie uczestnicząc w szkoleniu – młodzież,
która w danym roku szkolnym rozpoczyna naukę w OHP,
jednocześnie uzupełnia wykształcenie i odbywa
przygotowanie zawodowe na podstawie umów o pracę na
zasadach dotyczących pracowników młodocianych
- grupa B – osoby ubogie, pracujące w wieku 17 – 20 lat –
młodzież, która w danym roku szkolnym kończy naukę
w OHP.
W 2020 roku planowe jest objęcie wsparciem wszystkich
uczestników jednostek stacjonarnych OHP, które spełniają
kryteria naboru do projektu. Plan naboru oraz środki finansowe
w projekcie zostaną określone centralnie przez Komendę Główną
OHP po wykonaniu rekrutacji młodzieży do jednostek OHP
w 2020 roku.
01.07.2020 – 01.07.2023

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

BUDŻET ZADANIA

Środki finansowe w projekcie zostaną określone centralnie przez
Komendę Główną OHP po wykonaniu rekrutacji młodzieży do
jednostek OHP w 2020 roku.

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Poradnictwo zawodowe realizowane przez Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach poprzez podległe
jednostki (12 jednostek: MCK Busko-Zdrój, MCK Pińczów, MCK
Jędrzejów, MCK Kielce, MCIZ Kielce, MBP Kielce, MCK
Włoszczowa, MCK Końskie, MCK Starachowice, MCK Ostrowiec
Świętokrzyski, MCK Opatów, MCK Sandomierz) przeprowadzi dla
młodzieży usługi w zakresie poradnictwa zawodowego.
Grupą docelową będą głównie uczestnicy i absolwenci jednostek
opiekuńczo-wychowawczych OHP, ale również młodzież spoza
jednostek OHP zagrożona marginalizacją społeczną.
Przeprowadzone zostanie grupowe i indywidualne poradnictwo
zawodowe. Głównym celem jest przygotowanie młodzieży do
wejścia na rynek pracy, nauka umiejętności poszukiwania pracy
i samozatrudnienia. Organizując warsztaty dla młodzieży, dni
otwarte, giełdy pracy, punkty konsultacyjne, stoiska promocyjno
– informacyjne, udzielona zostanie pomoc w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

1.212 osób

TERMIN REALIZACJI

Cały rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki budżetowe OHP

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Pośrednictwo pracy dla młodzieży realizowane przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach przeprowadzi dla
młodzieży usługi w zakresie pośrednictwa pracy.

OPIS ZADANIA
Grupą docelową będą głównie uczestnicy i absolwenci jednostek
opiekuńczo-wychowawczych OHP, oraz młodzież spoza
jednostek OHP zagrożona marginalizacją społeczną. Planuję się
organizacje targów pracy , a przede wszystkim giełdy pracy dla
konkretnych pracodawców w celu umożliwienia zatrudnienia
poszukiwanego pracownika.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

850 osób

TERMIN REALIZACJI

Cały rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki budżetowe OHP

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

UCZELNIE WYŻSZE:
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

NAZWA ZADANIA

Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla
studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Realizacja zadania polega na wprowadzeniu nowych zakresów
tematycznych do procesu kształcenia studentów studiów
stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej. Zakresy te zostaną
wprowadzone poprzez kontynuację zajęć dydaktycznych na
nowym kierunku studiów („Automatyka i elektrotechnika
przemysłowa”).
30 osób (studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki)

2019 - 2023
Projekt „Nowa jakość kształcenia - podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” nr:
POWR.03.05.00-00-Z224/18, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (Działanie 3.5)

BUDŻET ZADANIA

70.875,00 zł

NAZWA ZADANIA

Realizacja studiów podyplomowych dla osób zainteresowanych
podnoszeniem swoich kompetencji i kwalifikacji
Politechnika Świętokrzyska

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

OPIS ZADANIA

Realizacja zadania polega na prowadzeniu studiów
podyplomowych (m. in. „Administrator sieci komputerowych”,
„Audyt energetyczny budynków”, „Audyt i kontrola
wewnętrzna”, „Grafika multimedialna”, „Inspektor ochrony
danych osobowych”, „Technika i rzeczoznawstwo
samochodowe”, „Wycena nieruchomości”).

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

ok. 100 osób

TERMIN REALIZACJI

2020 - 2021

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne uczestników / dofinansowanie ze środków
publicznych

BUDŻET ZADANIA

ok. 300 000 zł

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

Ww. przedsięwzięcia mają charakter komercyjny, a ich realizacja
zależy od liczby kandydatów, zainteresowanych uczestnictwem.

NAZWA ZADANIA

Realizacja kursów dla osób zainteresowanych podnoszeniem
swoich kompetencji i kwalifikacji
Politechnika Świętokrzyska

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Realizacja zadania polega na prowadzeniu kursów (m. in.
„AutoCAD”, „Grafika komputerowa”, „Kosztorysowanie
komputerowe”, „Oprogramowanie biurowe”, „Tworzenie stron
WWW”)

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

ok. 200 osób

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne uczestników / dofinansowanie ze środków
publicznych

BUDŻET ZADANIA

ok. 80.000 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Ww. przedsięwzięcia mają charakter komercyjny, a ich realizacja
zależy od liczby kandydatów, zainteresowanych uczestnictwem.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

NAZWA ZADANIA

Realizacja dodatkowych kursów i warsztatów dla studentów
Politechniki Świętokrzyskiej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska
Realizacja zadania polega na organizacji dodatkowych zajęć
(wykraczających poza podstawę programową) dla studentów
Politechniki Świętokrzyskiej. Zajęcia te obejmują m. in. „zadania
praktyczne w zespołach projektowych”, kursy z zakresu
oprogramowania Autodesk, kursy z zakresu programowania
i konfiguracji sterowników PLC, warsztaty z zakresu
programowania i obsługiwania obrabiarek sterowanych
numerycznie, zajęcia dodatkowe z pracodawcami, warsztaty
z zakresu kompetencji interpersonalnych / wystąpień publicznych
oraz wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach.

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

ok. 200 osób

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Nowa jakość kształcenia - podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” nr:
POWR.03.05.00-00-Z224/18, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (Działanie 3.5)

BUDŻET ZADANIA

394.880,00 zł

NAZWA ZADANIA

Realizacja dodatkowych staży dla studentów Politechniki
Świętokrzyskiej
Politechnika Świętokrzyska

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Realizacja zadania polega na organizacji dodatkowych, płatnych
staży dla wybranych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.
Każdy staż obejmuje 160 godzin zajęć w instytucji, której profil
działania jest zgodny z kierunkiem kształcenia danego studenta
(w oparciu o program stażu, uzgodniony pomiędzy Politechniką
Świętokrzyską a pracodawcą).

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

ok. 200 osób

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Nowa jakość kształcenia - podniesienie kompetencji
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” nr:
POWR.03.05.00-00-Z224/18, współfinansowany ze środków Unii

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (Działanie 3.5)
BUDŻET ZADANIA

ok. 300.000 zł

NAZWA ZADANIA

Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów
stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

Celem zadania jest wykształcenie kompetencji odpowiadających
potrzebie studentów i oczekiwanych przez pracodawców
w zakresie kompetencji zawodowych obejmujących nabycie
umiejętności specjalistycznych, branżowych i unikalnych
zwiększających szanse zatrudnienia oraz ułatwiających
samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych.
250
2020 rok
Realizowane są działania w zakresie podnoszenia kompetencji
zawodowych poprzez szereg specjalistycznych certyfikowanych
szkoleń min.: Microsoft NET dla k. Informatyka, kurs CCNA
Routing and Switching, kurs CPA, program SEP i Autocad dla k.
Elektrotechnika, projektowanie w programie SolidWorks dla k.
Mechanika, uzyskanie kompetencji certyfikowanego
przedsiębiorcy transportowego dla k. Transport czy
programowanie i konfiguracja sterowników PLC dla k.
Automatyka i Robotyka. Zaplanowane są ponadto dla studentów
zajęcia warsztatowe min. z: Nowoczesnych technik pomiarowych,
nowoczesnych technik sieci wodno-kanalizacyjnych przed
zagrożeniem terrorystycznym, projektowanie w technologii BIM
dla k. Inżyniera Środowiska, z zakresu skaningu laserowego,
dokumentacji fotogrametryczna obiektów z wykorzystaniem
dronów dla k. Geodezja i Kartografia czy programowanie
i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie i badania
nieniszczące połączeń spawanych dla k. Mechanika i Budowa
Maszyn. Jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w jednych lub
kilku zajęciach.
Brak danych
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UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Poradnictwo indywidualne i grupowe
Akademickie Biuro Karier UJK
Realizacja zadania uwzględnia szeroką ofertę spotkań
prowadzonych w formie konsultacji indywidualnych oraz
warsztatów grupowych. Stanowi odpowiedź na zdiagnozowane
potrzeby studentów w odniesieniu do aktualnego kształtu rynku
pracy. Proponujemy poradnictwo dopasowane do potrzeb
studentów, adekwatne do wiedzy i kompetencji nabytych
podczas kształcenia oraz spójne z oczekiwaniami pracodawców
i rynku pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymują
doradztwo zawodowe, coaching kariery oraz poradnictwo
w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
W diagnozie wykorzystywane są testy predyspozycji i preferencji
zawodowych, których struktura pozwala na rozpoznanie
charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu
aktywności na rynku pracy. Świadczone wsparcie
w zaproponowanych obszarach umożliwia studentom:
- diagnozę posiadanego potencjału,
- wytyczenie planów rozwoju osobistego i zawodowego,
- skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych,
- umiejętne poruszanie się po rynku pracy,
- profesjonalną autoprezentację podczas rozmowy
rekrutacyjnej,
- podniesienie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
- rozwijanie postaw przedsiębiorczych,
- zwiększenie pewności siebie oraz poczucia własnej
wartości.
Realizowane działania zwiększają aktywność zawodową
studentów i wpływają na skrócenie okresu podjęcia zatrudnienia
po zakończeniu studiów.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

300

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.03.05.00-00-Z212/18
Brak danych

BUDŻET ZADANIA

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

NAZWA ZADANIA

Szefowa własnego wizerunku

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Akademickie Biuro Karier UJK

OPIS ZADANIA

Projekt kierowany do studentek i absolwentek Uniwersytetu.
Jego celem jest przygotowanie młodych kobiet do świadomego
i profesjonalnego budowania własnej marki już na starcie kariery
zawodowej. Zaproponowane w projekcie szkolenia i warsztaty
prowadzone są przez praktyków zawodu, pozwalają
uczestniczkom zyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy,
zwiększyć swoje szanse podczas rozmowy rekrutacyjnej
i w późniejszym budowaniu ścieżki zawodowej. Podczas spotkań
uczestniczki poznają reguły sztuki zarządzania własnym
wizerunkiem, których świadomość skutecznie wspiera osiąganie
sukcesów i znacznie zwiększa szanse na realizację zamierzonych
celów zawodowych i życiowych. Zyskują umiejętność
podkreślania swoich kompetencji tak, by prezentować się
w oczach pracodawców profesjonalnie, kompetentnie
i wiarygodnie. Zadaniem wieńczącym realizację projektu są
symulowane rozmowy rekrutacyjne, przygotowujące do
profesjonalnej autoprezentacji przed pracodawcą.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

15

TERMIN REALIZACJI

III.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.03.05.00-00-Z212/18
Brak danych

BUDŻET ZADANIA

NAZWA ZADANIA

Kawiarenki Biznesowe

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Akademickie Biuro Karier UJK

OPIS ZADANIA

Proponowana formuła wydarzenia polega na spotkaniach
profesjonalistów poszczególnych branż z wkraczającymi
niebawem na rynek pracy studentami Uniwersytetu. Do stolików
eksperckich zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy,
organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców. Spotkania
zaplanowano w formie otwartej dyskusji celem nawiązania
dialogu i zdiagnozowania nie tylko problemów z jakimi młodzi
ludzie spotykają się obecnie na rynku pracy, ale także trudności
na jakie natrafiają pracodawcy poszukując profesjonalnie
przygotowanych pracowników. Wymiana myśli, poglądów oraz
doświadczeń owocuje wniesieniem informacji istotnych do
podejmowania efektywnych działań na rzecz poprawy sytuacji

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

absolwenta na rynku pracy. W trakcie wydarzenia zaproszeni
goście podpowiadają w rozwój których kompetencji studenci
powinni inwestować czas i zasoby, aby osiągnąć sukces
zawodowy, prezentują korzyści, jakie niesie ścieżka zawodowa
w średniej lub małej firmie, jakie w założonej działalności
gospodarczej, a jakie w III sektorze. W ramach wydarzenia
pracodawcy mają okazję poznania potencjału uczestników, co
rokować może przedstawieniem wybranym studentom
propozycji zatrudnienia.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

60

TERMIN REALIZACJI

IV.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.03.05.00-00-Z212/18

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Akademickie Targi Pracy
Akademickie Biuro Karier UJK
Wydarzenie kierujemy do studentów i absolwentów
Uniwersytetu. Jego celem jest umożliwienie zainteresowanym
znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia oraz zebranie
informacji o specyfice rynku pracy i wymaganiach pracodawców
wobec potencjalnych pracowników. Zaproszeni goście prezentują
oferty pracy, praktyk, stażu, ale również dzielą się informacjami
o aktualnych trendach rynku pracy i możliwościach podnoszenia
kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia. Zdobyta wiedza pozwala
studentom na przeanalizowanie posiadanych umiejętności pod
kątem atrakcyjności dla pracodawcy i wykorzystanie czasu
studiów na stosowne podniesienie kompetencji i kwalifikacji.
Dla Wystawców Targi to okazja na zainteresowanie pracą
najzdolniejszych studentów i pozyskanie nowych pracowników
oraz możliwość budowania marki atrakcyjnego pracodawcy
w środowisku akademickim.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

1.000

TERMIN REALIZACJI

IV.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.03.05.00-00-Z212/18
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NAZWA ZADANIA

Szybkie randki z pracodawcą

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Akademickie Biuro Karier UJK

OPIS ZADANIA

Wydarzenie ma na celu budowanie sieci kontaktów (networking)
między pracodawcami a studentami i absolwentami stojącymi
u porogu swojej kariery zawodowej. Do udziału w spotkaniach
zapraszamy przedstawicieli pracodawców z regionu, prężnie
działające podmioty rynku pracy oraz młodych ludzi, którzy
szukają zatrudnienia, ale też pomysłu na realizację własnej ścieżki
zawodowej i chcą uzupełnić wiedzę z zakresu specyfiki obecnego
rynku pracy oraz wymagań pracodawców stawianych
potencjalnemu kandydatowi do pracy. Zaproponowana
niestandardowa formuła wydarzenia, przypominająca popularne
szybkie randki, pozwala na łamanie barier, jakie w oczach
studenta, stwarza tradycyjna rozmowa rekrutacyjna
z pracodawcą. Swobodna wymiana myśli zamiast formalnej
wymiany pytań i odpowiedzi pełniej prezentuje potencjał
studenta i pozwala na świadome skrócenie tradycyjnej ścieżki
zatrudnienia.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

50

TERMIN REALIZACJI

IV, XI.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Budżet ABK UJK

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Kampania ,,Employer branding”
Akademickie Biuro Karier UJK
Istotny element działań realizowanych w ramach kampanii
stanowi cykliczna prezentacja firm na uczelni w ramach
organizowanych Dni Otwartych z Firmą. W trakcie spotkań
zaproszeni goście dzielą się informacjami o oferowanych
programach praktyk i staży studenckich, prezentują możliwości
rozwoju zawodowego w danej branży oraz podpowiadają, jakich
umiejętności i kompetencji poszukują obecnie pracodawcy
u opuszczających mury uczelni absolwentów. W zadania
kampanii wpisane są również szkolenia i warsztaty dla
studentów, prowadzone przez praktyków zawodu z zakresu
zagadnień branżowych, wpisujących się w charakter działania
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danej firmy. Realizowana współpraca wymiernie zwiększa szanse
na przygotowanie studentów do życia zawodowego tak, aby ich
kompetencje i wiedza odpowiadały na realne potrzeby
pracodawców.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

990

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Budżet ABK UJK

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Akademickie Biuro Karier UJK

OPIS ZADANIA

Badanie realizowane jest cyklicznie, obejmuje każdy rocznik
absolwentów opuszczających mury Uniwersytetu począwszy od
roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
Odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej.
Narzędzie badania stanowi standaryzowany kwestionariusz
ankiety. Przed badaniem postawione zostały następujące cele:
- uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji
zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym
zgodności zatrudnienia z profilem wykształcenia,
- poznanie opinii absolwentów na temat przydatności
wiedzy, umiejętności
i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście
potrzeb rynku pracy,
- uzyskanie informacji na temat dalszych planów
edukacyjnych i zawodowych absolwentów.
Realizacja założonych celów pozwala na dostosowanie kierunków
studiów oraz programów kształcenia do aktualnych potrzeb
rynku pracy.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

1.000

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Budżet ABK UJK
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NAZWA ZADANIA

„MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania
z zakresu ochrony zdrowia”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Collegium Medicum UJK

OPIS ZADANIA

Projekt zakłada kształcenie osób w celu zapewniania zespołu
specjalistów w dziedzinach nauk medycznych pielęgniarstwa,
położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, kosmetologii,
dietetyki oraz lekarzy którzy będą prowadzić świadczenia
zdrowotne i promocję zdrowia. Celem strategicznym projektu
jest stworzenie korzystnych warunków do działalności
innowacyjnej i wdrożeniowej, do rozwijania i popularyzacji
nowych technologii w medycynie oraz zwiększenie urynkowienia
działalności badawczo-rozwojowej.
Główny zakres merytoryczny projektu to rozbudowa
laboratoriów naukowo badawczych UJK w aparaturę
i specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zarówno
badań naukowych jak i prac wdrożeniowych wykorzystujący
najnowsze technologie w medycynie i naukach o zdrowiu.
Kluczowe działanie to budowa infrastruktury do badań oraz
realizacja badań i wdrożeń w zakresie medycyny i szeroko
rozumianych nauk o zdrowiu oraz Certyfikacja laboratoriów
i metod badawczych poświadczająca jakość prowadzonych usług.
Celami kształcenia jest też współpraca z przedsiębiorstwami,
szpitalami, podmiotami leczniczymi, placówkami badawczymi
mająca na celu:
• rozwój infrastruktury naukowej UJK o wysokim potencjale
naukowym,
• współpraca naukowa, techniczno-technologiczna, badawczorozwojowa,
• stworzenie korzystnych warunków dla działalności
innowacyjnej i wdrożeniowej oraz do rozwijania i wspólnej
promocji nowych technologii w dziedzinach medycyny
i zdrowia publicznego.
Współpraca będzie realizowana poprzez:
• konsultacje w zakresie wykorzystania infrastruktury do
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, świadczenia
specjalistycznych usług badawczych,
• określenie popytu ze strony przedsiębiorstw na
specjalistyczne usługi badawcze,
• ustalenie mechanizmów współpracy w zakresie prac
badawczo-rozwojowych możliwych do wspólnej realizacji
przez Uniwersytet i przedsiębiorstwa.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Brak danych

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

„MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Collegium Medicum UJK

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia
poprzez opracowanie programu rozwojowego w Collegium
Medicum oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji
Medycznej na kierunku lekarskim. Poprzez działania w projekcie
UJK ma możliwość stworzenia nowoczesnej przestrzeni do
realizacji dydaktyki oraz organizacji i prowadzenia egzaminów
OSCE. Program rozwojowy pozwoli na dostosowanie programu
studiów, który umożliwi realizację efektów kształcenia
z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych. Wiedza ta zostanie
wprowadzona poprzez odpowiednie metody kształcenia
wykładowców, którzy będą ją mogli efektywnie przekazać swoim
studentom podczas zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej.
Wielokrotne treningi symulacyjne pozwalające zasymulować
odpowiedni stan pacjenta umożliwiają personelowi medycznemu
nabrania odpowiedniej wprawy w działaniach.
419

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Modyfikacja programów kształcenia i wprowadzenie zajęć
w formie e-learningu
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

OPIS ZADANIA

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 na studiach
prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
zmodyfikowano i wprowadzono do realizacji zajęcia w postaci elearningu. Zmodyfikowane zajęcia lub zajęcia w formie elearningu są realizowane na kierunkach: biologia, biotechnologia,
chemia, informatyka, inżynieria danych, fizyka, ochrona
środowiska, geografia oraz turystyka i rekreacja.
200

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

I-XII.2020

BUDŻET ZADANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17
POWR.03.05.00-00-Z212/18
Brak danych

NAZWA ZADANIA

Projekt naukowo-badawczy MUSICON

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK
Projekt ukierunkowany na działania edukacyjno-terapeutyczne
wobec dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Wdrożenie projektu zdecydowanie wzbogaci działania
edukacyjno-terapeutyczne nauczycieli, zwłaszcza wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Idea projektu bazuje
na produkcie MUSICON, który pierwotnie przeznaczony był do
pracy edukacyjnej a po dodatkowej modyfikacji i weryfikacji
naukowej będzie przeznaczony do pracy terapeutycznej
w szerokim rozumieniu. Zadanie projektowe polegać będzie na
modyfikowaniu pierwotnej wersji narzędzia adekwatnie do
potrzeb dzieci i potrzeb nauczycieli terapeutów w różnych
placówkach oświatowych. Efektywność pracy z wykorzystaniem
narzędzia zostanie oceniona metodą eksperymentu
pedagogicznego w pracy z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami
rozwoju mowy oraz ryzykiem dysleksji rozwojowej. Głównym
celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie nowej
metody terapeutycznej oraz przeszkolenie nauczycieli
zainteresowanych jej wykorzystaniem w praktyce edukacyjnej.
Pomysł oraz idea są warte upowszechnienia z uwagi na
wzrastającą wciąż liczbę dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które
potrzebują pomocy i wsparcia specjalistycznego. Po weryfikacji
przydatności narzędzia będzie ono dostępne dla szkół i różnych
placówek oświatowych. Uwzględniając potrzeby w obszarach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (badania UJK w roku 2013
oraz 2015) w pełni zasadna jest troska o poszukiwanie nowych
metod do pracy edukacyjno-terapeutycznej dzieci.
Celem projektu jest też popularyzowanie metody poprzez
zapoznawanie z nią studentów kierunku pedagogika przedszkolna

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

OPIS ZADANIA
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i wczesnoszkolna i wpisanie tych zajęć w obszar kształcenia
kierunkowego studentów. Planowane wyposażenie uczelni
w takie narzędzie terapeutyczne przyczyni się do wzbogacenia
bazy dydaktycznej zgodnie z nowymi trendami w edukacji
i terapii oraz bardziej efektywnej edukacji akademickiej, zgodnej
z potrzebami rynku pracy.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

120

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

PROJEKT NCBR

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NAZWA ZADANIA

Realizacja projektu „Start do kariery bez żadnej bariery”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

OPIS ZADANIA

Aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia
u 200 osób powyżej 29 roku życia , pozostających bez
zatrudnienia, poszukujących pracy znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących pow. kielecki,
ostrowiecki, starachowicki, skarżyski, opatowski i m. Kielc
poprzez wyposażenie ich w latach 2019-2021 w kwalifikacje
i kompetencje zawodowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb w konfrontacji z potrzebami rynku pracy.
Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla uczestników
obejmujące: indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego,
doradztwo IPD, poradnictwo zawod., warsztaty, kursy
dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców, staże,
pośrednictwo pracy. Działania w proj. Podniosą aktywność
zawodową UP na rynku pracy, co pozwoli grupie min.110 osób po
zakończeniu projektu znaleźć zatrudnienie.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

200

TERMIN REALIZACJI

2019-08-01 - 2021-02-28

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

BUDŻET ZADANIA

Kwota dofinansowania.: 1.963.733,50 PLN
Wkład własny:105.680 PLN

NAZWA ZADANIA

Realizacja projektu „Szansa na pracę II”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

OPIS ZADANIA

Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz
zdolności zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym uczących się, zamieszkujących
w powiecie: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim
w województwie świętokrzyskim poprzez zindywidualizowane
i kompleksowe wsparcie.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

80

TERMIN REALIZACJI

1.11.2019 r. 31.12.2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

Wartość dofinansowania:: 862.142,30 PLN
Wkład własny: 46.332,20 PLN

NAZWA ZADANIA

Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

OPIS ZADANIA

Podniesienie poziomu aktywności społ. i zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub
wyklucz. społ. uczących się, zamieszkujących, w pow. opatowskim
gmina Ożarów, sandomierskim gmina Zawichost, pow. kieleckim
gm. Chęciny, Miedziana Góra, Sitkówka Nowiny, Piekoszów,
Morawica, Masłów poprzez zindywidualizowane i kompleksowe
wsparcie realizowane od 01.12.2019-31.12.2020. Projekt
przyczyni się do realizacji celu PI9i.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

100

TERMIN REALIZACJI

2019-12-01 - 2020-12-31

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

BUDŻET ZADANIA

Dofinansowanie: 770.520 PLN, Wkład własny: 41 572 PLN

NAZWA ZADANIA

Studia licencjackie i magisterskie z zakresu pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
OPIS ZADANIA
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

Przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w placówkach
opieki zdrowotnej
300

Okres kształcenia: licencjat 3 lata, magister 2 lata
Czesne od studenta, Plan finansowy Uczelni (budżet Uczelni)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Nie dotyczy
BUDŻET ZADANIA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH W KIELCACH
NAZWA ZADANIA

Projekt: „Staż –dobry start II”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć z j. angielskiego,
matematyki, kompetencji cyfrowych oraz kompetencji
społecznych i przedsiębiorczych; zorganizowanie płatnych staży
zawodowych w przedsiębiorstwach – zgodne z kierunkiem
kształcenia uczestników projektu.
Efektem realizacji projektu będzie lepsze przygotowanie uczniów
do wymogów współczesnego rynku pracy poprzez podniesieni
poziomu ich kompetencji kluczowych oraz przygotowanie
praktyczne (zawodowe) w trakcie płatnych staży
w przedsiębiorstwach.
50 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

01.01.2020 – 31.08.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

156.000,00 zł

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Projekt: „Staż – dobry start III”
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów
zawodowych oraz kompetencji społecznych i przedsiębiorczych;
szkolenia zawodowe dla 3 nauczycieli zawodu; zorganizowanie
płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach – zgodne
z kierunkiem kształcenia uczestników projektu.
Efektem realizacji projektu będzie lepsze przygotowanie uczniów
do wymogów współczesnego rynku pracy poprzez podniesieni
poziomu ich kompetencji zawodowych oraz przygotowanie
praktyczne (zawodowe) w trakcie płatnych staży
w przedsiębiorstwach; podniesienie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli zawodu.
60 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020 – 31.08.2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

312.500,00 zł (I etap)

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.

NAZWA ZADANIA

Projekt: Kwalifikacje + staż = nowe możliwości

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach

OPIS ZADANIA

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów trzech szkół
ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego (Technikum nr 2
w ZSE w Skarżysku-Kamiennej, Technikum im. W Grabskiego
w ZSZ w Odonowie, Technikum nr 2 w ZSP Nr 3 we Włoszczowie)
– w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów.
Zorganizowanie dodatkowych zajęć z j. angielskiego,
matematyki, kompetencji cyfrowych oraz społecznych
i przedsiębiorczych; płatne staże zawodowe
w przedsiębiorstwach.
Efektem będzie lepsze przygotowanie absolwentów do
wymogów współczesnego rynku pracy poprzez podniesienie
poziomu ich kompetencji kluczowych oraz przygotowanie

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

praktyczne i zawodowe w trakcie płatnych staży
w przedsiębiorstwach.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

86 uczniów trzech szkół ponadpodstawowych woj.
świętokrzyskiego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

843.000,00 zł

NAZWA ZADANIA

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Od października 2019 do września 2020 r. (II etap)

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Zorganizowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych
prowadzonych przez jednostkę szkoleniową WSEPiNM –
Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego (ACKU)
Oczekiwany rezultat: zwiększenie szans absolwentów na rynku
pracy dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym bądź
podniesienie poziomu dotychczasowych

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Ok. 230 osób

TERMIN REALIZACJI

Od listopada 2019 r. do października 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Czesne

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Doradztwo edukacyjne i zawodowe – spotkania edukacyjne dla
szkół ponadpodstawowych

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Zajęcia edukacyjne (wykłady, prezentacje, warsztaty, gry
symulacyjne) dotyczące orientacji zawodowej, planowania
kariery i rozwoju osobowości (dla uczniów szkół
ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego) Oczekiwane
rezultaty: przygotowanie uczniów do podejmowania racjonalnych
decyzji dot. planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych
Ok. 1 200 osób

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

TERMIN REALIZACJI

marzec i listopad 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Uczelni

BUDŻET ZADANIA

Ok. 35 000 zł

NAZWA ZADANIA

Program studenckich praktyk zawodowych

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Zorganizowanie studenckich praktyk zawodowych dla studentów
WSEPiNM w przedsiębiorstwach i instytucjach polskich
i w krajach Unii Europejskiej (m.in. Niemcy, Hiszpania, Włochy,
Grecja, Czechy, Słowacja).
Oczekiwany efekt: podniesienie kompetencji zawodowych
i językowych studentów WSEPiNM.
ok. 2000 – w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych, 15
– w przedsiębiorstwach i instytucjach krajów Unii Europejskiej.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

środki własne WSEPiNM (praktyki krajowe)
środki UE: Program Erasmus + (praktyki zagraniczne)

BUDŻET ZADANIA

24 000 Euro (Erasmus+)

NAZWA ZADANIA

Wsparcie studentów/absolwentów przez Biuro Karier WSEPiNM

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach

OPIS ZADANIA

Pozyskiwanie ofert pracy, działalność szkoleniowa i doradcza na
rzecz studentów i absolwentów

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Pozyskanie ok. 50 ofert pracy; szkolenia i doradztwo zawodowe
dla ok. 50 osób. Liczba osób objętych wsparciem – ok. 100
studentów /absolwentów

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W KIELCACH
NAZWA ZADANIA
ZGŁOSZONEGO
DO PLANU

Kształcenie w ramach studiów I stopnia oraz studiów
podyplomowych wg. potrzeb rynku pracy w sektorze
administracji, zarządzania i ekonomii.

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach

OPIS ZREALIZOWANYCH
DZIAŁAŃ
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW

1. Studia I stopnia – kierunek administracja;
2. Studia podyplomowe - administracja z elementami eAdministracji;
3. Studia podyplomowe -administracja i zarzadzania PKBL;
4. Studia podyplomowe – BHP;
5. Studia podyplomowe – rachunkowość budżetowa;
6. Studia podyplomowe – kadry i płace;
7. Studia podyplomowe – zarządzanie w transporcie
i spedycji.

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ok. 100 osób

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI
FINANSOWE

Brak danych

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA
NAZWA ZADANIA
ZGŁOSZONEGO
DO PLANU

Aktywizacja zawodowa studentów

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

• Udzielanie pomocy studentom w znalezieniu zatrudnienia

OPIS ZREALIZOWANYCH
DZIAŁAŃ
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW

•
•

•
•

poprzez działalność Akademickiego Biura Karier
(poradnictwo indywidualne i grupowe),
Zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego zarówno
grupowe jak i indywidualne,
Wykształcenie w studentach i absolwentach Staropolskiej
Szkoły Wyższej w Kielcach umiejętności niezbędnych
w procesie poszukiwania pracy poprzez organizację spotkań
warsztatowo- informacyjnych przez Biuro Karier,
Warsztaty symulacyjne (rozmowa kwalifikacyjna,
prowadzenie własnej działalności),
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert
pracy, praktyk, staży zawodowych, skierowanych do
studentów, i absolwentów,

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

• Współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami

•

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

pracodawców, organizacjami studenckimi celem organizacji
wspólnych przedsięwzięć i rozpowszechniania projektów
przeznaczonych dla szukających pracy, praktyk, staży,
studentów i absolwentów,
Gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy,
pojawiających się na nim wymagań oraz kierunków jego
rozwoju, prowadzenie bazy danych studentów
i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem
pracy, praktyk, stażu.
Studenci wszystkich wydziałów i kierunków
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI
FINANSOWE

Brak danych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Brak danych

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Działania będą realizowane również przy wsparciu partnerów
zewnętrznych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach co
ułatwi osiągnięcie założonych celów.

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA
NAZWA ZADANIA
ZGŁOSZONEGO
DO PLANU

Kształcenie studentów w zakresie pedagogiki oraz
wychowania fizycznego

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY

Wszechnica Świętokrzyska
-

OPIS ZREALIZOWANYCH
DZIAŁAŃ
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW

-

kontynuacja kształcenia studentów na poziomie studiów I
i II stopnia na kierunkach: „Pedagogika” oraz „ wychowanie
fizyczne”,
kontynuacja kształcenia słuchaczy na studiach
podyplomowych: „Edukacja i rewidalizacja osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Podyplomowe
studia przygotowania pedagogicznego”.

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Łącznie z oferty edukacyjnej Uczelni, zarówno w zakresie
studiów I i II stopnia, jak też studiów podyplomowych w roku
2020 skorzystać będzie mogło ok. 580 osób.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Rok 2020

BUDŻET ZADANIA

Środki własne

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

NAZWA ZADANIA

Projekt „Pożyczki na kształcenie”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

Projekt jest realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego
w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy"
w Warszawie. Celem głównym działania jest
operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu
pomocy zwrotnej, umożliwiającego w ciągu 34 miesięcy
podniesienie kompetencji lub kwalifikacji osobom dorosłym
zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez
udzielenie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie
studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych
możliwych form podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji
zawodowych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki
o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim
zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki
i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia
trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są
nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości
pożyczki po spełnianiu wskazanych warunków. Projekt trwa
od 2017 r.
Docelowy rezultat to podniesienie kompetencji lub
kwalifikacji minimum 3.600 osób dorosłych. Będzie on
realizowany przez udzielenie 4.000 pożyczek, przeznaczonych
na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń
i innych możliwych form kształcenia (za wyjątkiem studiów I,
II i III stopnia).

TERMIN REALIZACJI

Cały 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 4.1 – innowacje społeczne

BUDŻET ZADANIA

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wartość projektu: 27.000.000,00 zł .
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 25.548.300,00 zł

Grant „Innowacyjny Model Kształcenia Uczniów Szkół
Zawodowych z Terenu Powiatu Kieleckiego”
w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości
zawodowe”
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
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OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

Innowacyjny model, realizowany w ramach grantu to
trójczłonowe współdziałanie na rzecz kształcenia zawodowego
w regionie, polegające na identyfikacji potrzeb zarówno
uczniów jak również pracodawców a następnie umożliwienie
kooperacji, za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu,
szkół kształcenia zawodowego z firmami. Efektem tych
działań będzie przeniesienie minimum 40% godzin zajęć
praktycznych ze szkół bezpośrednio do przedsiębiorców.
Podstawowym celem jest stworzenie innowacyjnego modelu realizacji
kształcenia w powiatowych szkołach zawodowych w oparciu
o potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Współdziałanie
instytucji otoczenia biznesu działającej na rzecz przedsiębiorców,
prowadzącej działania przeciwdziałające bezrobociu zwiększa szanse
ucznia na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Plusem dla
szkół jest to, że będą atrakcyjniejsze dla uczniów, ponieważ system
kształcenia oparty na ścisłej współpracy z pracodawcami zwiększy
szansę młodzieży na skuteczne wejście na rynek pracy. Stan taki jest
możliwy do osiągnięcia wtedy, gdy w programach nauczania większa
uwaga zostanie skupiona na rozwijaniu zwłaszcza tych kompetencji
i umiejętności absolwentów, które są oczekiwane przez lokalnych
przedsiębiorców. Wypracowany Innowacyjny System Kształcenia
będzie jedną z metod współpracy pomiędzy instytucją otoczenia
biznesu, edukacją (Kuratorium Oświaty – partner wspierający
oraz szkoły) i rynkiem pracy, gdzie większą część kształcenia
praktycznego realizuje się we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami. Naukę w szkole prowadzą nauczyciele zgodnie
z programem nauczania, natomiast nauka w zakładzie pracy
odbywa się w realnym środowisku pracy wśród pracowników firmy
pod okiem przeszkolonego opiekuna praktyk.
83 uczniów z 3 szkół zawodowych powiatu kieleckiego
odbędzie kształcenie praktyczne w 13 przedsiębiorstwach na
terenie województwa świętokrzyskiego (co najmniej 40%
godzin nauki za szkół przeniesiona do przedsiębiorstw)

do 31.07.2020 roku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

BUDŻET ZADANIA

Całkowita wartość grantu ok. 2.200.000 zł, w tym w 2020 roku
planowany budżet ponad 890 250 tys. zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Grant realizowany od 01.08.2019 roku
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ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
OPIS ZADANIA

Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe UCZEŃ
ZAWODOWIEC
ŚCITT Sp. z o.o.
1. Staże uczniów w Mesko S.A. i Zamel
2. Kursy dla uczniów
3. Wizyty studyjne

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

38 uczniów

TERMIN REALIZACJI

do 30.06.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

EFS

BUDŻET ZADANIA

ok. 220 000,00

NAZWA ZADANIA

Grant „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla
efektywnego kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

ŚCITT Sp. z o.o.

OPIS ZADANIA

Założeniem Grantu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez dostosowywanie kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez przeniesienie 50%
zajęć praktycznych ze szkoły do przedsiębiorstw – 368 godzin
wynikających z podstawy programowej, w ciągu dwóch lat
szkolnych: 2018/2019 i 2019/2020. Każda szkoła organizuje
przeniesienie, częstotliwość zajęć w firmach indywidualnie
z każdym obiektem na rok szkolny.
Zadania w ramach grantu:
1. Działania na rzecz włączania uczniów w Innowacyjny Model
Kształcenia Praktycznego – dla 10 uczniów szkoły NTZ im.
Żołnierzy Sił pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach oraz 15 uczniów
szkoły Centrum Kształcenia AWANS w Kielcach zostało
zorganizowane kształcenie praktyczne w Hotelu Ameliówka
Sp. z o.o. (10 uczniów) i Hotelu Binkowski w Kielcach (10
uczniów) na przygotowanych do tego celu stanowiskach. Za
zrealizowaną godzinę kształcenia w przedsiębiorstwie uczeń
otrzymuje stypendium w wysokości 14 zł/godz.
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2. Działania na rzecz włączenia pracodawców w Innowacyjny
Model Kształcenia Praktycznego - refundacja kosztów
poniesionych przez Hotel Odyssey i Hotel Ameliówka dot.
zorganizowania zajęć praktycznych dla uczniów: wynagrodzeń
opiekunów uczniów, zorganizowania szkoleń BHP dla uczniów,
przygotowania stanowisk pracy.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

20 os. / 2 hotele

TERMIN REALIZACJI

do czerwca 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

BUDŻET ZADANIA

130.680,00 zł na rok 2020

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Grant realizowany w partnerstwie:
Lider – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Partnerzy - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu technologii
Sp. z o.o. i Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NAZWA ZADANIA

Usługi szkoleniowe w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE
NOWE MOŻLIWOŚCI”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

OPIS ZADANIA

Grupa docelowa: 96 os. w wieku 18 lat i więcej, które pracują lub
uczą się lub zamieszkują na obszarze miast: Skarżysko -Kamienna,
Starachowice, Ostrowiec Św. (w tym również osoby pozostające bez
zatrudnienia, bezrobotne i bierne zawodowo)
Zakres usług realizowanych w projekcie w 2019 r.
• realizacja szkoleń zawodowych
• realizacja egzaminów zewnętrznych
Ogółem udział w projekcie w 2020 r. weźmie 96 os., z czego:
• 48 osób weźmie udział w szkoleniach
• 84 osoby przystąpią do egzaminów zewnętrznych

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

96 osób

TERMIN REALIZACJI

2019-02-01 - 2020-06-30

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

RPSW.08.05.03
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

BUDŻET ZADANIA

199.743 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Projekt „NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI” realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Usługi szkoleniowe w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą
do sukcesu”
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Grupa docelowa: 96 os. w wieku 18 lat i więcej, które pracują lub
uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego
Zakres usług do realizacji w projekcie w 2020 r.
• realizacja szkoleń zawodowych
• realizacja egzaminów zewnętrznych
Ogółem wsparciem w projekcie w 2020 r. objęte zostaną 72 os., z
czego:
• 36 osób kontynuują udział w szkoleniach,
• 36 osób wezmą udział w szkoleniach,
• 84 osoby wezmą udział w egzaminach zewnętrznych.
2019-01-01 - 2020-06-30
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
RPSW.08.05.03
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty
konkursowe)

BUDŻET ZADANIA

138.861,00 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Projekt „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowany jest w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

NAZWA ZADANIA

Projekt „Szkolenia czas start”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
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OPIS ZADANIA

Grupa docelowa: 108 os. w wieku 18 lat i więcej, które uczą się,
pracują lub zamieszkują na terenie woj. świętokrzyskiego.
Zakres szkoleń przewidzianych do realizacji w projekcie:
• Szkolenie Kierowca kat. C
• Spawacz metodą TIG 141-1
• Wizaż i stylizacja
• Cukiernik
• Operator koparko-ładowarki, klasa III (wszystkie typy)
• Kosmetyczka
• Pracownik administracyjno-biurowy

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

108 osób

TERMIN REALIZACJI

2019-10-01 - 2021-03-31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

Wartość budżetu projektu na rok 2020: 300.440,00 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Projekt „Szkolenia czas start” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

NAZWA ZADANIA

Doposażenie szkół, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów oraz
usługi szkoleniowe i staże w ramach projektu „Moje kompetencje
moja przyszłość”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębierności

OPIS ZADANIA

Grupa docelowa: 100 uczniów/uczennic: 20 z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich i 80 z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Stąporkowie.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Zakres usług przewidzianych do realizacji w projekcie:
• doposażenie
• realizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego
i matematyki,
• szkolenia,
• staże zawodowe (1 m-c).
• 2 szkoły – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie oraz
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
• 100 uczniów/uczennic ww. szkół

TERMIN REALIZACJI

01.11.2019-30.09.2020
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

694.092,50 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
NAZWA ZADANIA

Kieleckie Dni Informatyki

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Kielecki Park Technologiczny

OPIS ZADANIA

Dwudniowe wydarzenie z branży informatycznej, podczas którego
odbędą się prelekcje, dyskusje oraz Test z Informatyki. Wydarzenie
pozwoli na wymianę poglądów i doświadczeń firm informatycznych
z regionu. Podczas Testu z Informatyki młodzież z województwa
świętokrzyskiego będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę
i umiejętności informatyczne oraz swój stopień przygotowania do
podjęcia pracy w sektorze IT.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ok. 200

TERMIN REALIZACJI

21-22 kwietnia 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki partnerów wydarzenia.

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyskie Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
(ZSCKR) kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
w Sandomierzu
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OPIS ZADANIA

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3
ZSCKR – Chrobrzu, Sandomierzu i Sichowie Dużym, w kontekście
przyszłego zatrudnienia, poprzez podnoszenie kompetencji
kluczowych 157 (55K) uczniów oraz doskonalenie umiejętności
i kompetencji 24 (9K) nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej do
31.12.2021 r. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą rozwinąć
kompetencje kluczowe uczniów, wdrożyć skuteczny system uczenia
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy
z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki
przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu w niezbędny
sprzęt stworzyć uczniom 3 szkół warunki umożliwiające niwelowanie
zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

181 osób
3 ZSCKR woj. świętokrzyskiego

TERMIN REALIZACJI

15.01.2020 – 31.12.2021

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BUDŻET ZADANIA

2 227 320,92 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Brak

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KIELCACH

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Projekt pn. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe
kluczem do sukcesu w branży IT”
Gmina Kielce Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 80 uczniów
w województwie świętokrzyskim (4K i 76M), poprzez zrealizowanie
kompleksowych programów kształcenia praktycznego, tj. staży
zawodowych i specjalistycznych kursów programowania oraz
poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych na rynku pracy dzięki
przeprowadzonemu doradztwu zawodowemu i personalnemu,
kursom językowym, wizytom studyjnym, spotkaniom
z przedsiębiorcami oraz zakupionym pomocom dydaktycznym.
Celem projektu jest także uzupełnienie wykształcenia 10 nauczycieli
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przedmiotów zawodowych – informatycznych oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu (3K i 7M) oraz doposażenie bazy
techniczno-dydaktycznej szkół ponadpodstawowych w Kielcach.
Działania projektowe:
1. Staże w lokalnych firmach z branży IT mające na celu
zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych dla zawodu technik
informatyk i technik programista, pogłębienie zdobytej wiedzy,
kompetencji, zwiększenie szans na rynku pracy. Wymiar
150h/os. Staże zostaną zorganizowane na podstawie pisemnego
porozumienia między Realizatorem projektu, a firmą jako
Pracodawcą oraz na podstawie pisemnej umowy między
uczniem/rodzicem, a firmą przyjmującą na staż. Staże będą
realizowane w oparciu o programy opracowane przez szkoły
i firmy przyjmujące na staż, zawierające m.in.: cele edukacyjne,
które osiągnie stażysta; treści edukacyjne; zakres obowiązków
stażysty; harmonogram realizacji stażu; sposób monitorowania
stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych. Każdy stażysta
otrzyma stypendium oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.
W ramach projektu zostaną pokryte koszty związane
z organizacją stażu (m.in. szkolenie BHP, refundacja kosztów
dojazdu). Każdy uczeń będzie miał możliwość wyboru miejsca
odbywania stażu na sprawiedliwych zasadach.
2. Specjalistyczny kurs programowania mający na celu poszerzenie
wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w wybranym
języku oraz przygotowanie zarówno do odbycia stażu
zawodowego, jak i do wejścia na rynek pracy. Wybór kursu
podyktowany decyzją uczestnika projektu. Ocena poziomu
zaawansowania grupy i dostosowanie zajęć do poziomu
uczestników odbędzie się na początku kursu. Wymiar 120h.
W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeszkolonych 40
uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeszkolonych
40 uczniów.
3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego IT oraz
umiejętności uniwersalnych na rynku pracy mające na celu
zwiększenie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb pracodawcy oraz zyskanie kluczowych na
rynku pracy kompetencji miękkich oraz zapoznanie się z pracą
w realnym środowisku IT. W ramach tego zadania
przeprowadzone zostaną:
•

•

kurs języka angielskiego IT w wymiarze 30h dydaktycznych.
Poziom uczestników będzie zdiagnozowany na początku
kursu i dostosowany do grupy. W roku szkolnym 2019/2020
zostanie przeszkolonych 40 uczniów. W roku szkolnym
2020/2021 zostanie przeszkolonych 40 uczniów.
doradztwo zawodowe i personalne – indywidualne średnio
3h/os. oraz grupowe 5h dydaktycznych/grupa. W roku
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•

•

szkolnym 2019/2020 udział w doradztwie zagwarantowano
dla 40 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 udział
w doradztwie zagwarantowano dla 40 uczniów.
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami z branży IT
z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów.
Wymiar 2h dydaktyczne/grupa. W roku szkolnym 2019/2020
w spotkaniach weźmie udział 40 uczniów. W roku szkolnym
2020/2021 w spotkaniach weźmie udział 40 uczniów.
wizyty studyjne u gigantów z branży IT w Polsce. Wymiar 6h
zegarowych/1 wizyta/1grupa. W roku szkolnym 2019/2020
w wizytach weźmie udział 40 uczniów. W roku szkolnym
2020/2021 w wizytach weźmie udział 40 uczniów.

4. Adaptacja i doposażenie szkolnych pracowni IT.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

80 uczniów szkół ponadpodstawowych w Kielcach
10 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych IT w szkołach
ponadpodstawowych w Kielcach
2 szkoły ponadpodstawowe z terenu Miasta Kielce – Technikum nr 4
w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach i Technikum nr 7 w Zespole
Szkół Informatycznych w Kielcach
01.01.2020r. – 31.12.2021r.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Całkowity budżet projektu: 1 807 992,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 717 112,00 zł
Wartość wkładu własnego: 90 880,00 zł
W oparciu o wieloletnie doświadczenia w obsłudze inwestorów
chcących rozwijać biznes w Kielcach i codziennych obserwacji ze
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, start-upami i studentami,
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce wyszło z koncepcją
stworzenia programu, którego celem jest wzbudzanie i rozwijanie
umiejętności przedsiębiorczych oraz właściwych postaw
konsumenckich wśród młodych kielczan, a także zwrócenie uwagi na
rozwijający się w Polsce sektor IT, dający ogromne szanse na
wysokiej jakości pracę. Zgłaszany projekt jest koleją inicjatywą
z obszaru Edukacji Przedsiębiorczości realizowaną w oparciu
o zewnętrzne dofinansowanie.
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PRIORYTET 2
Świętokrzyskie przyjazne przedsiębiorcom
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY

NAZWA ZADANIA

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów dotacyjnych
dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą przed
30 rokiem życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy

OPIS ZADANIA

Planowane jest wdrożenie usług i instrumentów rynku pracy,
przyczyniających się do powstania nowych podmiotów
gospodarczych i zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych do
30 roku życia.
Celem konkursu jest wsparcie osób młodych w zakładaniu
i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy od momentu
zarejestrowania działalności gospodarczej.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Co najmniej 450 osób młodych, do 30 roku życia, założy własną
działalność gospodarczą

TERMIN REALIZACJI

Wrzesień 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wartość konkursu: ok. 21 mln. złotych
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ PROMOCJI I BADAŃ

NAZWA ZADANIA

Działania informacyjno – upowszechniające ofertę Samorządu
Województwa na rzecz rozwoju świętokrzyskich przedsiębiorstw

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy
Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących przedsięwzięć:
1. Konferencja: „Rozwiń firmę z Samorządem Województwa
Świętokrzyskiego”. Celem przedsięwzięcia jest bezpośrednia
prezentacja przedsiębiorcom, organizacjom zrzeszającym
przedsiębiorców, Instytucjom Otoczenia Biznesu kompleksowej
oferty Samorządu Województwa Świętokrzyskiego kierowanej
do biznesu. Zaprezentowane zostaną: oferta Funduszu
Pożyczkowego oraz Funduszu Poręczeniowego, Baza Usług
Rozwojowych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Przedsiębiorcy będą mieli ponadto możliwość bezpośrednich
konsultacji, w tym również z przedstawicielami Banku
Gospodarstwa Krajowego.
2. Kampania mediowa (prasa, radio, TV, Internet), której
przedmiotem będą: Baza Usług Rozwojowych oraz Krajowy
Fundusz Szkoleniowy.
3. Opracowanie i dystrybucja folderu informacyjnego
prezentującego pełną ofertę: WUP, Funduszu Pożyczkowego
i Funduszu Poręczeniowego.

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

Liczba uczestników konferencji „Rozwiń firmę z Samorządem
Województwa Świętokrzyskiego” – 120.

•
•
•

Konferencja: marzec 2020 r.
Kampania mediowa: cały rok 2020
Realizacja folderu: luty 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, środki budżetowe
WUP

BUDŻET ZADANIA

Łączna wartość zaplanowanych działań promocyjno –
informacyjnych WUP w 2020 roku: 225.000,00 zł.
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ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY

NAZWA ZADANIA

Poręczenia dla przedsiębiorców

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

OPIS ZADANIA

Przedmiotem działalności Świętokrzyskiego Funduszu
Poręczeniowego Sp. z o.o. jest świadczenie usług finansowych
polegających na udzielaniu poręczeń dla podmiotów z sektora MŚP
w zabezpieczeniu spłaty zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek
gospodarczych w bankach komercyjnych lub innych instytucjach
finansowych (np. funduszach pożyczkowych) oraz zaciąganych przez
nie zobowiązaniach leasingowych. Na terenie województwa
świętokrzyskiego ŚFP wypełnia niszę w zakresie podaży tego rodzaju
usług. Istotnym problemem rozwojowym dla MŚP jest nadal
trudność pozyskiwania i dostępność kapitału, szczególnie na
przedsięwzięcia nowe i innowacyjne.
Celem prowadzonej działalności Spółki jest wspieranie rozwoju
mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku
publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją
działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego
poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów,
pożyczek oraz transakcji leasingowych ferowanych przez banki oraz
inne instytucje finansowe (zgodnie z PKD 64.99.Z).
Misją Funduszu jest odgrywanie istotnej roli we wspieraniu mikro,
małych i średnich przedsiębiorców, jak również instytucji pożytku
publicznego w województwie świętokrzyskim poprzez udzielanie
poręczeń w celu udostępniania im dodatkowych źródeł
finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności. Cele realizowane
dzięki funkcjonowaniu Funduszu to m.in.: przeciwdziałanie barierom
hamującym rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie świętokrzyskim i działalność na rzecz wyrównywania
dysproporcji rozwojowych Regionu w stosunku do reszty Kraju,
wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i przeciwdziałaniu
wysokiemu w województwie świętokrzyskim bezrobociu,
neutralizowanie negatywnego wpływu kryzysu w sektorze
finansowym na współpracę tego sektora ze środowiskiem mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

50 przedsiębiorców z sektora MŚP

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

DPR – VIII.043.37.2016/7
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BUDŻET ZADANIA
EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

16 mln PLN
Według historycznych danych uzyskanych od Przedsiębiorców,
którzy skorzystali z poręczenia Funduszu, każde udzielone
poręczenie przełożyło się średnio na wzrost zatrudnienia o 1,4 etatu.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO,

NAZWA ZADANIA

Udzielanie pożyczek dla podmiotów gospodarczych

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

OPIS ZADANIA

Udzielanie pożyczek dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę
bądź koncentrujących swą działalność na terenie województwa
świętokrzyskiego. Środki można przeznaczyć zarówno na
finansowanie zamierzeń inwestycyjnych, jak również poszerzenie
bieżącej działalności o środki obrotowe. Fundusz będzie także
udzielał wsparcia typu start – up dla mieszkańców województwa
planujących otwarcie własnej firmy.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH
WSPARCIEM

1. 40 podmiotów w ramach kontynuacji RPO z lat 2007-2013.
2. 90 podmiotów w ramach kontynuacji środków z RPO WŚ z lat
2017-2020.

TERMIN REALIZACJI

Cały 2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

•
•

Środki posiadane w ramach konsultacji RPO z lat 2007-2013.
Nowe środki z RPO na lata 2014-2020 w ramach opcji.

BUDŻET ZADANIA

•
•

Min. 13 mln złotych na rok 2020.
Min. 24 mln złotych na rok 2020.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa
we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
instytucjami otoczenia biznesu, w tym samorządem gospodarczym,
ze szczególnym uwzględnieniem polityki innowacyjnej
i inteligentnych specjalizacji regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju – Oddział ds. Innowacji
i Transferu Wiedzy
1. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji, w tym:
• diagnoza potencjału innowacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego wraz z analizą SWOT oraz prognozą trendów
rozwojowych do 2030 roku;
• weryfikacja i aktualizacja inteligentnych specjalizacji
Województwa Świętokrzyskiego, w celu określenia panujących
w nich trendów i zachodzących zmian, ze wskazaniem
potencjalnych nowych obszarów i branż;
• opracowanie projektu dokumentu Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
• konsultacje społeczne projektu Strategii m.in. z jednostkami
samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi
i gospodarczymi z terenu województwa świętokrzyskiego (w tym
instytucjami otoczenia biznesu, szkołami wyższymi, jednostkami
naukowo-badawczymi, parkami technologicznymi, klastrami,
agencjami rozwoju, przedstawicielami przedsiębiorców) oraz
Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
• opracowanie i zatwierdzenie wersji końcowej dokumentu
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
2030+;

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Nie dotyczy

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

300 000,00 zł

NAZWA ZADANIA

Projekt: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju – Oddział ds. Innowacji i Transferu
Wiedzy

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Projekt zakłada zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług
doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP,
którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności
sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie
to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój
innowacyjności i konkurencyjności MŚP. Usługi będą realizowane
w grupach: standardowe, specjalistyczne/proinnowacyjne
i prorozwojowe dla grup MŚP z pokrewnej branży. Taki podział usług
wynika z raportu Banku Światowego wypracowanego w ramach
inicjatywy Catching up regions.
Drugim wspierającym modułem w projekcie będzie wsparcie
w postaci voucherów dla IOB, na przygotowanie nowych/ ulepszonych
pakietów usług skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju
inteligentnych specjalizacji (w tym opracowanie strategii i standardów
oferty).
- Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług
(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu – 200;
- Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych)
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu – 14.
- Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie
profesjonalizacji usług – 7.

TERMIN REALIZACJI

2018-10-01 - 2023-11-30

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

51.367.300 zł

NAZWA ZADANIA

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju / Oddział ds.
Innowacji i Transferu Wiedzy

OPIS ZADANIA

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli
implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy
i przygotowaniu modelu wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce
również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Grantobiorcami mogą być szkoły zawodowe – technika, JST oraz inne
organy prowadzące, centra kształcenia praktycznego, a także
instytucje otoczenia biznesu.
Kluczowym i innowacyjnym aspektem projektu jest przeniesienie
minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych
do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do
wymagań rynku pracy. Najlepsze rozwiązania, które zostaną
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wypracowane w ramach projektu, będą promowane jako nowe
podejście do kształcenia praktycznego we wszystkich powiatach
regionu. Wypracowane efekty będą mogły być wdrożone do
normalnej praktyki polskich szkół dzięki dostępności środków
z programów operacyjnych lub w ramach działalności statutowej
szkoły.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/ INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

500 uczniów i 48 przedsiębiorstw

TERMIN REALIZACJI

do 31 grudnia 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV.
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1
Innowacje społeczne

BUDŻET ZADANIA

8.266.379,00 zł

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
NAZWA ZADANIA

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OPIS ZADANIA

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem, w którym
zawarte zostaną warunki przyznawania premii w roku 2020.
W naborze w 2019 r. pomoc przyznawana była rolnikowi, małżonkowi
rolnika lub domownikowi rolnika, podlegającemu ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym zakresie i nieprzerwanie od co
najmniej 12 miesięcy. Do gruntów wchodzących w skład
gospodarstwa, w którym ubezpieczony jest Beneficjent, muszą być
przyznane płatności obszarowe w roku składania wniosku
o przyznanie premii lub w roku poprzednim.
W wyniku realizacji operacji Beneficjent musi zarejestrować
działalność gospodarczą i utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy
(np. samozatrudnienie). Wysokość wsparcia w 2019 r. wynosiła
150 tys. zł, 200 tys. zł lub 250 tys. zł w zależności od liczby
utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty odpowiednio 150 tys. zł przy samozatrudnieniu, 200 tys. zł przy
utworzeniu jednego dodatkowego miejsca pracy poza
samozatrudnieniem oraz 250 tys. zł przy utworzeniu dwóch
dodatkowych miejsc pracy.
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SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

W naborze przeprowadzonym w 2017 r. wydano 67 decyzji
przyznających wsparcie na kwotę 6,7 mln zł, z czego wypłacono
pierwszą transzę dla 64 wnioskodawców – tj. utworzono co najmniej
64 miejsca pracy poprzez samozatrudnienie. W naborze
przeprowadzonym w 2018 r. wpłynęło 137 wniosków na kwotę 13,7
mln zł. Wydano 77 pozytywnych decyzji przyznających wsparcie, z
czego 43 Wnioskodawcom wypłacono już pierwszą transzę – co
oznacza, że utworzono co najmniej 43 miejsca pracy poprzez
samozatrudnienie. W naborze przeprowadzonym w roku 2019
wpłynęły 452 wnioski na szacowaną kwotę 109,5 mln. zł, które są w
trakcie weryfikacji.
-

Nabór 2017: termin realizacji 2018-2020
Nabór 2018: termin realizacji 2019-2021
Nabór 2019: termin realizacji 2020-2022
Nabór 2020: planowany nabór czerwiec 2020

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Źródło finansowania:
- ze środków współfinansowania krajowego 36,37 %
- ze środków współfinansowania unijnego 63,63 %
-

Nabór 2017: 6,4 mln zł
Nabór 2018: 13,7 mln zł
Nabór 2019: 109 500 000 zł

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

NAZWA ZADANIA

Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego
FUNDSTAR

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

OPIS ZADANIA

Udzielanie podmiotom gospodarczym poręczeń na rozpoczęcie
lub rozwinięcie działalności gospodarczej.
Poręczane kredyty/pożyczki mogą być przeznaczane na cele:
inwestycyjne (zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń,
wyposażenia, drobnego sprzętu, wartości niematerialnych
i prawnych, środków transportu, budowa, rozbudowa, remont,
adaptacja, inne wydatki inwestycyjne), obrotowe (zakup
materiałów, surowców, towarów itp.), inwestycyjno-obrotowe.
Dodatkowo udzielane są poręczenia wadium oraz poręczenia
należytego wykonania umowy i rękojmi za wady.
Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 300.000 zł,
przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału
podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki. Zabezpieczenie
pozostałej części kredytu/pożyczki spoczywa na wnioskodawcy.
Maksymalny okres poręczenia wynosi 7 lat.
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Maksymalna wartość poręczenia w stosunku do wartości
kapitału kredytu/pożyczki nie może przekraczać 80% przy czym
w przypadku gdy kredyt lub pożyczka są objęte wieloma
poręczeniami instytucji.
Poręczenia wadium oraz poręczenia należytego wykonania
umowy i rękojmi za wady obejmują 100% zadania i nie mogą
przekroczyć kwoty 200.000 zł.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

W zależności od zapotrzebowania.
Cały 2020 r.

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki poprojektowe z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego oraz Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

BUDŻET ZADANIA

W zależności od zapotrzebowania.

NAZWA ZADANIA

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

OPIS ZADANIA

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie
południowym w województwie świętokrzyskim poprzez działania
animacyjne, działania inkubacyjne, doradcze, usługi szkoleniowe i
szerokie wsparcie finansowe i niefinansowe skierowane do osób
fizycznych w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora
pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.12.2022r.
Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiaty:
powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski,
powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat
jędrzejowski, powiat buski.
W ramach projektu FARR realizuje następujące zadania:
• Zadanie 2 - Funkcjonowanie Biura Terenowego (01.09.201931.12.2022). W ramach zadania – uruchomienie biura –
Inkubatora Terenowego w Sandomierzu, zakup wyposażenia,
mebli, sprzętu zatrudnienie kadry.
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•

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Zadanie 3 - Działania towarzyszące animacyjne (01.09.201931.12.2022). W ramach zadania przeprowadzenie 40 spotkań
animacyjnych.
• Zadanie 4 - Działania towarzyszące-doradztwa specjalistyczne
(01.09.2019r.-31.12.2022r.). W ramach zadania organizacja 30
dwudniowych warsztatów branżowych i 390 godzin konsultacji
branżowych.
• Zadanie 5 - Działania towarzyszące-usługi zewnętrzne (IX'19XII'22). W ramach zadania prowadzenie bezpłatnej księgowości
dla podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach zadania 2:
• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej - 3,
• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia PES – 15,
• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
utworzonych w wyniku działalności OWES – 6,
• liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem –
30,
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie – 80.
W ramach zadania 3:
• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej – 2,
• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia PES -10,
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie – 126,
• liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych – 60,
• liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 30.
W ramach zadania: 4 :
• liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 30,
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie – 120,
W ramach zadania 5
• liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem –
50.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.12.2022r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi
priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu
do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01
Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).
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1.466.000,00 w tym 89.100,00 zł – wkład własny

BUDŻET ZADANIA

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

•
•
•
•

Wartość projektu: 13 471 306,20 PLN
Dofinansowanie: 13 028 606,20 PLN
Płatność ze środków europejskich: 11 450 610,27 PLN
Płatność z budżetu krajowego: 1 577 995,93 PLN

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
(ŚOWES) realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji
Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej
w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach,
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Wspólnie są realizowane zadania to znaczy, że liczba osób/ instytucji
jest oszacowana na podstawie zadania a nie na podstawie partnera.

NAZWA ZADANIA

Pożyczka dla MŚP

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego

OPIS ZADANIA

Celem Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP jest wsparcie
w formie pożyczki przedsiębiorców z terenu województwa
świętokrzyskiego. Finansowanie skierowane jest do przedsiębiorców
z sektora MŚP.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Co najmniej 10

TERMIN REALIZACJI

03.07.2019-03.07.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach projektu: „Fundusz
Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, pod marką
„Przedsiębiorcze świętokrzyskie”. Wsparcie będzie przeznaczone na
wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej 2
„Konkurencyjna Gospodarka”

BUDŻET ZADANIA

1.865.000,00 zł

NAZWA ZADANIA

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

OPIS ZADANIA

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko
oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni
wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także
opiekunów osób niepełnosprawnych.
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SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

45

TERMIN REALIZACJI

25-06-2019-25-06-2021

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

BUDŻET ZADANIA

3,6 mln zł.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NAZWA ZADANIA

Profesjonalne wsparcie doradcze

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

OPIS ZADANIA

Celem usług w zakresie doradztwa jest m.in. rozwiązanie
biznesowych problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy,
wsparcie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i w zarządzaniu
finansami przedsiębiorstwa, a tym samym poprawa wyników
finansowych firmy oraz usprawnienie działania wybranych obszarów
i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. KSWP pomaga
przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju, od rozpoczęcia
działalności gospodarczej poprzez bieżącą działalność, aż po
ugruntowaną pozycję na rynku. Działania w zakresie doradztwa
dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klientów.
Odbiorcy usług:
• Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą,
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• inne podmioty, w tym JST, NGO itd.
Zakres usług m.in.:
• Usługi doradcze w zakresie Voucherów dla przedsiębiorców
• Analiza procesów biznesowych
• Doradztwo biznesowe
• Analiza finansowa działalności / inwestycji
• Asysta w zarządzaniu procesami wewnętrznymi
• Opracowanie planu marketingowego i strategii sprzedaży
• Analiza możliwości aplikowania o zewnętrzne źródła
finansowania
• Przygotowanie wniosków o dotacje miękkie i inwestycyjne
• Opracowywanie studiów wykonalności
• Sporządzanie Biznes Planów przedsięwzięcia
• Rozliczenie projektów
• Przeprowadzenie postępowań zakupowych
• Audyt innowacyjności
• Doradztwo w zakresie budowy marki / produktu.
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SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

100

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020 – 31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Brak danych

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

Świadczenie usług doradczych płatnych oraz dofinansowanych
w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), Voucherów dla
przedsiębiorców, RPO WŚ i innych programów unijnych.

NAZWA ZADANIA

Wsparcie informacyjne

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

OPIS ZADANIA

Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane
z podejmowaniem, wykonywaniem oraz rezygnacją z prowadzenia
działalności gospodarczej. Ponadto klienci mogą uzyskać informacje
dotyczące możliwości skorzystania z usług szkoleniowych,
doradczych i finansowych oferowanych przez KSWP oraz w zakresie
pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych bądź innych
funduszy. Oferta usług informacyjnych skierowana jest głownie do:
• przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych
przedsiębiorstw,
• Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST),
• organizacji pozarządowych (NGO),
• bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo,
• osób pracujących.
Usługi informacyjne realizowane w trybie ciągłym w siedzibie KSWP
oraz biurach zlokalizowanych w Kielcach, Skarżysku - Kamiennej,
Starachowicach.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

700

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020 – 31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Usługi bezpłatne finansowane ze środków własnych KSWP

BUDŻET ZADANIA

Brak danych
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NAZWA ZADANIA

Profesjonalne usługi szkoleniowe

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

OPIS ZADANIA

Celem usług szkoleniowych jest nabycie lub wzrost wiedzy,
umiejętności lub kompetencji osób bezrobotnych, pracujących,
kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw.
Zakres usług:
• szkolenia bezpłatne,
• szkolenia w ramach pakietu usług proinnowacyjnych,
• szkolenia zawodowe,
• kursy dla pracowników służby zdrowia,
• szkolenia z księgowości,
• kursy komputerowe,
• szkolenia językowe,
• BHP, RODO, BDO, ISO,
• szkolenia interpersonalne,
• szkolenia z marketingu i PR,
Usługi szkoleniowe realizowane są w siedzibie KSWP, biurach
zamiejscowych lub bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstw.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Realizacja min. 100 usług szkoleniowych

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020 – 31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Świadczenie usług szkoleniowych płatnych oraz dofinansowanych
w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS) i innych form wsparcia

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

OPIS ZADANIA

Fundusz Pożyczkowy oferuje pożyczki w dla mikro, małych
i średnich firm oraz osób zamierzających uruchomić działalność
gospodarczą. Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:
finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub
modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo- handlowych;
tworzenie nowych miejsc pracy; wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych; zakup wyposażenia w maszyny,
urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu
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bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,
w tym na cele obrotowe.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

143

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020-31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne KSWP, środki publiczne

BUDŻET ZADANIA

23.451.000,00 zł

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

NAZWA ZADANIA

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Województwie
Świętokrzyskim

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Kielecki Park Technologiczny, w województwie świętokrzyskim

OPIS ZADANIA

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt
promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia
i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008
roku, w 170 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje
i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują
bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające
zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności
gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów,
powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania
własnej marki i wielu innych. Do zadań KPT należy koordynacja
działań w województwie świętokrzyskim oraz zorganizowanie
od 1 do 3 wydarzeń.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ok 100

TERMIN REALIZACJI

Listopad 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne KPT oraz partnerów wydarzenia.

BUDŻET ZADANIA

ok. 1.000 zł
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NAZWA ZADANIA

Kontynuacja zasiedlenia nowej infrastruktury KPT powstałej
w ramach projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R
Kieleckiego Parku Technologicznego”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Kielecki Park Technologiczny

OPIS ZADANIA

Kielecki Park Technologiczny prowadzi stały nabór na lokatorów do
Strefy 1: Zespół Inkubatorów Technologicznych oraz Strefy 2:
Centrum Technologiczne. W zależności od dostępności wolnej
powierzchni przedsiębiorcy mogą wnioskować bądź startować
w przetargach o wynajem nowej infrastruktury powstałej w ramach
projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku
Technologicznego”.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ok 30 podmiotów

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Brak danych

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU
NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Projekt „Biznes Adapter” – system wsparcia MŚP w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
w Sandomierzu
Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach
w ramach PSF. W ramach projektu przedsiębiorstwa sektora MMŚP
oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Bazie
Usług Rozwojowych (BUR), w tym a) usługi rozwojowe
dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe,
mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,
b) usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój
i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie
ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa. Ośrodek jako
operator usług finansowych będzie refundował koszty ww. usług dla
przedsiębiorców oraz zajmował się diagnozą ich potrzeb. Projekt
obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego, poza miastami
Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna i Starachowice. Projekt
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jest realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskie Centrum
Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. jako liderem. Rezultatem
projektu będzie realizacja celów rozwojowych przez
przedsiębiorstwa oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
przez kadrę przedsiębiorstwa po opuszczeniu programu.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Szacuje się, że zostanie zawartych około 40 umów. W ramach
projektu przeszkolonych zostanie 50 pracowników, spośród 40 firm.

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020 – 31.03.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020. Działanie 10.05.00 w ramach Osi priorytetowej Otwarty
rynek pracy

BUDŻET ZADANIA

133. 804,11 zł.

NAZWA ZADANIA

Fundusz Pożyczkowy (Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego
Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu)

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
w Sandomierzu

OPIS ZADANIA

Udzielenie 16 pożyczek
na łączną kwotę ok. 1,6 mln zł

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

16

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020-31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013. Działanie 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy
pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój
przedsiębiorczości
1.600.000,00 zł
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REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO W PODZAMCZU CHĘCIŃSKIM

NAZWA ZADANIA

Promocja biogospodarki wśród przedsiębiorców oraz prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu koło
Chęcin
1. Zorganizowanie wizyty benchmarkingowej na Łotwę dla
przedsiębiorców wpisujących się w profil biogospodarki (zakres
tematyczny wizyty: kosmetyka, żywność, piwowarstwo,
przemysł drzewny) – 5 przedsiębiorstw.
2. Pomoc w nawiązywaniu sieci kontaktów (networking) poprzez
testowanie przez przedsiębiorców platformy BIOBORD – 10
przedsiębiorców.
3. Organizacja spotkań animacyjnych dla przedsiębiorców ze
świętokrzyskich uzdrowisk (Busko Zdrój, Solec Zdrój)
dotyczących jakości powietrze i niskiej emisji - 20
przedsiębiorców.
4. Opracowanie programów kształcenia oraz przeprowadzenie
zajęć w zakresie przedsiębiorczości dla 96 uczniów
przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych /
Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych z terenu
województwa świętokrzyskiego.
5. Działania edukacyjne w zakresie promowania przedsiębiorczości
wśród uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych
(wydarzenie Pasjonaci – 120 osób).

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Ad. 1) – liczba przedsiębiorców – 5
Ad. 2) – liczba przedsiębiorców – 10
Ad. 3) – liczba przedsiębiorców – 20
Ad. 4) – liczba uczniów – 96
Ad. 5) – liczba uczniów - 120
2020r.
Punkty 1- 3 Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Fundusze Unijne)
Punkt 4 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Fundusze
Unijne)
Punkt 5 – Środki budżetowe
Punkty 1- 3 – 96 000,00 zł
Punkt 4 – 54 720,00 zł
Punkt 5 – 7 000, 00 zł
Punkty 1 – 3 zostaną przeprowadzone w ramach projektu pn.
RDI2CluB Punkt 4 - zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Każdy może
zostać naukowcem 2”
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STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA

NAZWA ZADANIA

Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Inicjatywa „Samozatrudnienie w Obszarze Strategicznej
Interwencji”. Projekt wspierający samozatrudnienia, obejmujący:
- szkolenia,
- wsparcie finansowe,
- wsparcie pomostowe.

•
•

91 zarejestrowane działalności gospodarcze w formie
samozatrudnienia
101 nowoutworzonych miejsc pracy

TERMIN REALIZACJI

2020-2022

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

EFS/ budżet państwa/ wkład własny

BUDŻET ZADANIA

4,6 mln PLN

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Realizacja projektu uwarunkowana jest pozyskaniem środków
finansowanych w ramach konkursu organizowanego przez Instytucję
Pośredniczącą - RPSW.10.04.01-IP.01-26-287/19

NAZWA ZADANIA

Rozwój i popularyzacja Bazy Usług Rozwojowych oraz
Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych
w województwie świętokrzyskim

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (SIPH)

OPIS ZADANIA

Zadanie stanowi realizację projektu w ramach Działania 10.5
„Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
SIPH jako partner ŚCITT realizuje zadania operatora środków PSF
i pomaga świętokrzyskim firmom skorzystać z systemu BUR i uzyskać
refundację kosztów usług rozwojowych tj. szkolenia, kursy,
doradztwo, studia podyplomowe itd. Operator pomaga wybrać
właściwą usługę, doradza, jak z niej skorzystać i sprawdza, czy firma
spełnia wszystkie wymagane warunki. Wsparcie jest skierowane do
mikro, małych i średnich firm działających na terenie woj.
świętokrzyskiego. Największe preferencje otrzymają firmy
inwestujące w rozwój pracowników po pięćdziesiątym roku życia
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oraz osoby o najniższych kwalifikacjach, a także podmioty działające
w najważniejszych dla województwa świętokrzyskiego branżach:
metalowo-odlewniczej, budowlanej, turystyce zdrowotnej
i prozdrowotnej, a także maszynowej, motoryzacyjnej
i wydobywczej.
•
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek – 828/2485
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej – 104/311
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem –
147/441
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – 100/310

•
•
•

TERMIN REALIZACJI

2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

4 815 827,00 (w 2020 roku) /16 855 396,00 (całość projektu)

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

Projekt do 30.06.2023

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

NAZWA ZADANIA

V Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku-Kamiennej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA (DZIAŁANIA)

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
W ramach MFI prezentowany jest rosnący potencjał miasta,
regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał
logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi,
MFI to wartościowe miejsce do nawiązania wartościowych
kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż
istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia
budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).
•

SPODZIEWANE REZULTATY

•
•

Nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami
z regionu i zagranicy;
Promocja regionu na arenie międzynarodowej;
Stworzenie nowych miejsc pracy dzięki nowym inwestorom
zewnętrznym.
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SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

500

TERMIN REALIZACJI

Wrzesień/Październik 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Gminy

BUDŻET ZADANIA

60.000 zł

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA (DZIAŁANIA)

SPODZIEWANE REZULTATY

Miejska Baza Terenów Inwestycyjnych
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej.
Starania na rzecz pozyskania ofert do Miejskiej Bazy Terenów
Inwestycyjnych oraz promocja terenów inwestycyjnych na stronie
Miejskiej Bazy Terenów Inwestycyjnych Gminy Skarżysko-Kamienna
w celu pozyskiwania inwestorów
Sprzedaż terenów inwestycyjnych, pozyskanie inwestora,
utworzenie nowych miejsc pracy

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Brak możliwości oszacowania

TERMIN REALIZACJI

1.01.2020-31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Gminy
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PRIORYTET 3
Stop bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
MIEJSKI/POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez działania
Powiatowych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach: Funduszu
Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie danych przekazanych przez
Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy
WUP, wzorem lat ubiegłych, na bieżąco monitoruje realizację działań
z zakresu aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu na
obszarze województwa. W 2020 roku działania te będą
kontynuowane, ze zwróceniem szczególnej uwagi na efektywność
podjętej aktywizacji.
W ramach środków przyznanych na rok 2020 realizowane będą:
• Staże i bony stażowe;
• Szkolenia zawodowe bezrobotnych, w tym trójstronne umowy
szkoleniowe oraz bony szkoleniowe;
• Jednorazowe środki oraz pożyczki na podjęcie działalności
gospodarczej;
• Subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych;
• Refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy pracodawcom
zatrudniającym osoby bezrobotne na okres co najmniej 2 lat;
• Bony na zasiedlenie;
• Bony na zatrudnienie;
• Prace społecznie użyteczne;
• Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania;
• Dofinansowania studiów podyplomowych, refundację kosztów
egzaminów i licencji.
W roku 2020 WUP będzie oceniał i opiniował wnioski samorządów
powiatowych o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one uruchamiane
z przeznaczeniem na aktywizacje zawodową bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Listy rankingowe wniosków
PUP będą przekazywane do Ministerstwa celem dalszej weryfikacji
i przyznania środków.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

1.200 osób
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TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

BUDŻET ZADANIA

Łączna kwota środków na aktywne programy rynku pracy na rok
2020 wynosi 99.024.600 zł, w tym:
1. Fundusz Pracy w ramach algorytmu: 25.419.200 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
– projekty pozakonkursowe realizowane przez PUP:
32.091.068 zł;
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – projekty
pozakonkursowe realizowane przez PUP: 41.514.334 zł;
Podział środków pomiędzy samorządy powiatowe został dokonany
przez Zarząd Województwa w oparciu o kryteria opracowane przez
Wojewódzki Urząd Pracy i przyjęte przez Sejmik Województwa.
Środki trafią do wszystkich powiatów w następującej wysokości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miasto Kielce – 10.631.500 zł;
Powiat kielecki – 16.516.900 zł;
Buski – 3.144.600 zł;
Jędrzejowski – 6.197.300 zł;
Kazimierski – 2.747.900 zł;
Konecki – 9.945.100 zł;
Opatowski – 7.207.500 zł;
Ostrowiecki – 9.258.500 zł;
Pińczowski – 2.424.100 zł;
Sandomierski – 5.345.100 zł;
Skarżyski – 9.956.800 zł;
Starachowicki – 7.831.800 zł;
Staszowski – 4.566.300 zł;
Włoszczowski – 3.251.200 zł.
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ PROMOCJI I BADAŃ

NAZWA ZADANIA

Sporządzenie pakietu statystyczno-analitycznego dotyczącego
regionalnego rynku pracy

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy
Planowane jest opracowanie następujących materiałów
statystyczno-analitycznych poświęconych tematyce rynku pracy:
• „Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie
świętokrzyskim w roku 2019” zawierająca omówienie zmian
najważniejszych wskaźników rynku pracy w ujęciu
przestrzennym i czasowym,
• „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
w województwie świętokrzyskim w 2019 roku” zawierający
kompleksową informację na temat rynku pracy, rynku
edukacyjnego w zestawieniu z analizą potrzeb kadrowych
świętokrzyskich pracodawców,
• „Barometr zawodów na rok 2021” stanowiący jednoroczną
prognozę zapotrzebowania na pracowników w podziale na trzy
kategorie: zawody w nadwyżce, równowadze i deficycie,
• „Analiza efektywności zatrudnieniowej i kosztowej
podstawowych form aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych”,
• Informacje miesięczne, kwartalne i roczne dotyczące poziomu
i struktury bezrobocia w województwie oraz zwolnień
z przyczyn niedotyczących pracowników,
• Informacje sporządzane na potrzeby opiniowania przez
Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia
z wykorzystaniem danych dotyczących struktury bezrobotnych
i wolnych miejsc pracy według zawodów i specjalności oraz
danych z Systemu Informacji Oświatowej dotyczących liczby
uczniów i absolwentów według kierunków kształcenia.

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Nie dotyczy

TERMIN REALIZACJI

cały rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy. Kwota: 105.301.300 zł.

BUDŻET ZADANIA

Fundusz Pracy oraz środki budżetowe WUP
-
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY

NAZWA ZADANIA

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów dla osób
pozostających bez zatrudnienia i biernych zawodowo po 30 roku
życia

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy
Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które
poszukują zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób
pracujących.
W ramach konkursu ogłaszanego w 2020 roku zaplanowano
następujące formy wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia
zawodowego w regionie przez zastosowanie Indywidualnych
Planów Działania – obligatoryjnie.
2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną
lub kilka z następujących form wsparcia :
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
- staże/praktyki zawodowe;
- szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub
zmiany kwalifikacji zawodowej;
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
3. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie
w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia
subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej
staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania
kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/
wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej
pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie
indywidualnego opiekuna.
5. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała
zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub
zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

OPIS ZADANIA

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI

1.200 osób
2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia”
Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe)”

BUDŻET ZADANIA

Planowana wartość konkursu: ok. 21 mln. zł.
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH – WYDZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ŚWIADCZEŃ

NAZWA ZADANIA

Rozwój poradnictwa zawodowego i popularyzacja idei
całożyciowego doradztwa kariery

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

OPIS ZADANIA

1. Działalność Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz kompleksowego wsparcia
klientów Urzędu:
• Świadczenie usług informacji i poradnictwa zawodowego,
w tym z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego
pomiaru;
• Opracowywanie, aktualizowanie oraz upowszechnianie
informacji zawodowych na terenie województwa;
2. Współpraca z instytucjami i partnerami rynku pracy w zakresie
aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu.

SZACOWANA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH WSPARCIEM W
RAMACH DZIAŁANIA

Objęcie wsparciem co najmniej 1 000 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, uczniów, studentów

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy i budżet JST

BUDŻET ZADANIA

Działalność Centrum Informacji i Planowania Kariery – środki
Funduszu Pracy i budżet JST

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Podnoszenie poziomu usług rynku pracy poprzez działania
metodyczno – szkoleniowe
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Dla kadry publicznych służb zatrudnienia województwa
świętokrzyskiego zaplanowano 4 tematyczne szkolenia. Kadrę
trenerską będą stanowić doradcy zawodowi WUP posiadający
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb
zatrudnienia oraz eksperci zewnętrzni. Wojewódzki Urząd Pracy
koordynuje rozwój poradnictwa zawodowego regionie w zakresie
badania efektywności poradnictwa zawodowego i jego rozwoju,
modyfikacji i aktualizacji metod poradnictwa zawodowego
wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych lub modyfikacji
obowiązujących.

SZACOWANA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH WSPARCIEM W
RAMACH DZIAŁANIA

Szkoleniami zostanie objętych co najmniej 80 pracowników
publicznych służb zatrudnienia

TERMIN REALIZACJI

2020 rok
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
BUDŻET ZADANIA

Fundusz Pracy i budżet JST
Organizacja szkoleń dla kadry publicznych służb zatrudnienia Fundusz Pracy

NAZWA ZADANIA

Świadczenie wyspecjalizowanych usług informacyjno - doradczych
w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

OPIS ZADANIA

1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób
rozpoczynających własną działalność gospodarczą;
2. Spotkania informacyjne i warsztaty poświęcone zagadnieniom
przedsiębiorczości;
Wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Ma to szczególne znaczenie z uwagi na dynamicznie zmieniające się
przepisy dotyczące przedsiębiorczości. Zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługę Wojewódzki Urząd Pracy
prowadzi indywidualne konsultacje, spotkania informacyjne oraz
warsztaty poświęcone zagadnieniom dot. prowadzenia własnej
firmy.
Narzędziem wspomagającym działanie edukacyjne są dwie
publikacje autorskie WUP Kielce: „Własna firma – krok po kroku”
oraz „Własna firma – nowe przepisy”, które są dystrybuowane
w ramach wszystkich imprez targowo - wystawienniczych.

SZACOWANA LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH WSPARCIEM W
RAMACH DZIAŁANIA

Świadczenie usług informacyjno – doradczych co najmniej 200 osób

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
BUDŻET ZADANIA

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Fundusz Pracy i budżet JST
Działalność Centrum Informacji i Planowania Kariery – środki
Funduszu pracy i budżet JST

Aktywne pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym.
Działania informacyjne i doradcze.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Istotą działań w ramach sieci EURES jest wsparcie informacyjnodoradcze oraz pośrednictwo pracy skierowane do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Z usług tych korzystają także
pracodawcy polscy i zagraniczni.
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Wojewódzki Urząd Pracy planuje:
• Prowadzenie cyklicznych dyżurów EURES w urzędach pracy
woj. świętokrzyskiego dla osób poszukujących pracy, w ramach
których odbywają się indywidualne konsultacje i spotkania
informacyjne na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za
granicą.
• Prowadzenie stoisk EURES podczas przedsięwzięć
organizowanych przez instytucje i partnerów rynku pracy.
• Udzielanie informacji i doradztwo osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy w zakresie możliwości podejmowania
pracy oraz warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.
• Włączenie się we wsparcie wirtualnych targów pracy w ramach
Europejskich Dni Pracy (EDP) online realizowanych przez
publiczne służby zatrudnienia i sieć EURES.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

W 2020 roku WUP planuje objęcie działaniami w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa i informacji co najmniej 1500
mieszkańców regionu.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy oraz środki budżetowe WUP.

BUDŻET ZADANIA

Fundusz Pracy oraz środki budżetowe WUP.

NAZWA ZADANIA

Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Podmiotów Prowadzących
Agencje Zatrudnienia, jako istotnych elementów systemu
wspomagającego regionalne pośrednictwo pracy.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wydział Obsługi Rynku Pracy
Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług pośrednictwa
pracy, w tym kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych oraz doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną
i wymaga wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje
Zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy
ze względu na siedzibę agencji zatrudnienia. Rejestr jest jawny
i prowadzony w formie elektronicznej. Agencje zatrudnienia wpisane
do rejestru mają obowiązek przedstawiania do 31 stycznia każdego
roku informacji o działalności za rok poprzedni, z których
Wojewódzki Urząd Pracy pozyskuje dane dotyczące: liczby osób
podejmujących pracę w kraju i za granicą za ich pośrednictwem,
liczby pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa
personalnego i poradnictwa zawodowego, a także liczby osób
skierowanych do pracy tymczasowej.

OPIS ZADANIA

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Obecnie w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Agencje
Zatrudnienia prowadzonym przez WUP znajdują się 153 podmioty.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy oraz środki budżetowe WUP.

BUDŻET ZADANIA

JST

NAZWA ZADANIA

Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako
narzędzia podnoszącego standardy kształcenia ustawicznego
w regionie.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Wydział Obsługi Rynku Pracy

OPIS ZADANIA

Instytucja szkoleniowa może uzyskać środki publiczne (Fundusz
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
fundusze pomocowe Unii Europejskiej) na prowadzenie szkoleń dla
bezrobotnych i poszukujących pracy pod warunkiem dokonania
wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej. Rejestr jest jawny, bezpłatny i prowadzony w formie
elektronicznej. RIS umożliwia bezrobotnym i poszukującym pracy
odnaleźć się na rynku ofert szkoleniowych, natomiast służbom
zatrudnienia ułatwia poszukiwanie wykonawców usług
szkoleniowych, a tym samym racjonalizację wydatków publicznych
przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz podwyższenie jakości i efektywności szkoleń.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Obecnie w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez
WUP znajduje się 397 instytucji – posegregowanych według
powiatów, z opisaną ofertą szkoleniową.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy oraz środki budżetowe WUP.
JST

BUDŻET ZADANIA

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

NAZWA ZADANIA

Realizacja zagadnień z zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
Wojewódzki Urząd Pracy

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Przepisy o koordynacji(…) zapewniają osobom bezrobotnym
uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia po okresie pracy za
granicą, jak również transferowania nabytych świadczeń.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Przewiduje się przyjęcie i sfinalizowanie co najmniej 1000 spraw.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy

BUDŻET ZADANIA

Brak możliwości oszacowania

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2020 r. przewiduje się przeprowadzenie 2 naborów w trybie
konkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja
zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Typy przedsięwzięć możliwe do realizacji w ramach powyższych
naborów to:
1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno –
zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej,
obejmująca następujące działania:
a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej,
w szczególności:
− kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest
zastosowanie:
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• pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społecznej),
• prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
• usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się
w słowniku terminologicznym SZOOP),
• działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:
− przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów
środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi,
diagnozowanie potrzeb i zasobów danej społeczności);
− edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje
i debaty społeczne dla mieszkańców);
− działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz narkomanii;
− programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość
zastosowania w ramach projektu:
• środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez
pracownika socjalnego lub inną osobę;
• usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się
w słowniku terminologicznym SZOOP);
• prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
• działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:
− przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych
i programów środowiskowych (w tym spotkania z grupami
docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej
społeczności);
− edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje
i debaty społeczne dla mieszkańców);
− działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz narkomanii;
− programy integracji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość
zastosowania w ramach projektu:
• środowiskowej pracy socjalnej,
• usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się
w słowniku terminologicznym SZOOP);
• działań o charakterze środowiskowym na zasadach
przewidzianych dla programu aktywności lokalnej;
b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych;
c) aktywizację zawodową poprzez staże, zatrudnienie
wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania
wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, trener pracy;
d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;
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e) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym
psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności
społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia
społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek
pracy;
f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej
i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną,
streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy)
z uwzględnieniem wolontariatu.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Szacowana liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami objęta wsparciem
skierowanym na zatrudnienie wynosi 3.070 os. (30% ogólnej liczby
osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 9.1
RPOWŚ 2014-2020, tj. 10 233 os.).
W związku z realizacją naborów w trybie konkursowym oraz
pozakonkursowym i realizacją umów o dofinansowanie
w obejmującym czasookres dłuższy niż 1 rok, termin realizacji
zadania przewiduje się na koniec okresu kwalifikowalności
wydatków w ramach RPOWŚ 2014-2020, tj. do 2023 r.
Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, wkład własny
beneficjentów umów o dofinansowanie projektów
W związku z zaplanowaną w Planach Działania na 2020 r. alokację
środków, budżet zadania na rok 2020 szacuje się na ok. 58.000.000
PLN.
W drugiej połowie roku zaplanowano ponowne ogłoszenie 2
naborów w trybie konkursowym dla Działania 9.1. Ogłoszenie
uzależnione będzie od rozstrzygnięcia zaplanowanych naborów
w marcu 2020 r.
Z uwagi na ciągłość realizacji umów o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 9.1. RPOWŚ 2014-2020, zawieranych na okres
kilku lat sprawozdanie z przedmiotowego zadania będzie
sporządzone na podstawie danych z raportów monitorujących
postęp finansowy i rzeczowy podpisanych umów o dofinansowanie
projektów na koniec okresu sprawozdawczego.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

NAZWA ZADANIA

Rozbudowa i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim Dofinansowanie kosztów
utworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej
działających na terenie województwa świętokrzyskiego

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020

OPIS ZADANIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jest instytucją wyznaczoną
ustawowo do koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii
społecznej. Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia
Społeczna” to istotny element realizowanej polityki publicznej
w zakresie koordynacji rozwoju na rzecz sektora ekonomii
społecznej w województwie świętokrzyskim. Realizowany jest przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPO WŚ na lata 20142020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej
w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2
Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej. Jest odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim.
Celem głównym projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim w zakresie kreowania nowych
miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie
współpracy międzysektorowej do końca 2022 roku.
Grupę docelową Projektu stanowią pracownicy/przedstawiciele
należący do niżej wymienionych podmiotów:

•
•
•
•
•
•
•

podmioty ekonomii społecznej;
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej;
instytucje pomocy i integracji społecznej;
administracja publiczna (JST i administracja rządowa);
publiczne służby zatrudnienia;
szkoły i uczelnie wyższe;
przedsiębiorstwa prywatne oraz inne podmioty wspierające
sektor ekonomii społecznej z terenu województwa
świętokrzyskiego.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania, stanowiące spójny
i kompleksowy system działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w regionie tj.:
Zadanie 1: zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii
społecznej.
W ramach zadania zostaną wdrożone mechanizmy zapewniające
koordynację, współpracę i spójność podejmowanych działań na
rzecz ekonomii społecznej pomiędzy instytucjami publicznymi
i niepublicznymi oraz w obszarze ekonomii społecznej, co pozwoli na
uzyskanie efektu synergii i skali.
Planowane działania i formy wsparcia:
• prace Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (cel:
wyznaczanie kierunków rozwoju ES, zatwierdzanie
rekomendacji, aktualizacja RPRES);
• prace m.in. 4 Grup Tematycznych (ds. współpracy
międzyinstytucjonalnej: OPS, PCPR, PUP, NGO;
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•
•
•
•

ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym CIS,
KIS, ZAZ, WTZ; ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem
i administracją; ds. współpracy ROPS i OWES);
badania/analizy/raporty dot. ekonomii społecznej;
doradztwo/konsultacje w zakresie ekonomii społecznej;
współpraca z OWES;

Zadanie 2: „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie”
W ramach zadania będą realizowane działania promocyjnoinformacyjne mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku
marki ekonomii społecznej i wzrost widoczności podmiotów
ekonomii społecznej na rynku m.in.:
• promocja liderów ekonomii społecznej w regionie - konkurs
„Lider Ekonomii Społecznej” w 3 kategoriach: samorząd
prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne, biznes prospołeczny;
• gala Lider Ekonomii Społecznej (wydarzenie ma na celu
rozpowszechnienie idei ES oraz zachęcenie do działań
prospołecznych na terenie województwa poprzez pokazanie
liderów i dobrych praktyk);
• kiermasze Ekonomii Społecznej w miejscach, które gwarantują
ekspozycję produktów i usług PES;
• kampanie promocyjne podczas kiermaszów;
• upowszechnianie idei ekonomii społecznej w zakresie rozwoju
lokalnego praz przedsiębiorczości (konkurs ofert);
• prowadzenie strony internetowej projektu i na portalu
społecznościowym;
• cykliczne spotkania z mediami;
• cykliczne spotkania z podmiotami ekonomii społecznej promocja zakupu prospołecznego;
Zadanie 3: „Podnoszenie Kompetencji w Obszarze Ekonomii
Społecznej”
Dostarczenie wiedzy i kompetencji związanych z umiejętnością
współpracy, tworzeniem partnerstw, stosowaniem klauzul
społecznych, działań dla dobra wspólnego jest fundamentem
aktywności w sferze ekonomii społecznej i warunkiem jej trwałego
rozwoju. Celem zadania jest wzrost kompetencji i świadomości
pracowników JST, instytucji pomocy i integracji społecznej,
podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli nauki, biznesu
i innych podmiotów lokalnych w zakresie ekonomii społecznej.
Planowane formy wsparcia:
• warsztaty - „szyte na miarę” - dostosowane do zgłaszanych
potrzeb szkoleniowych;
• wizyty studyjne „Dobre praktyki ekonomii społecznej”;
• oraz inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
• Dni Ekonomii Społecznej na uczelniach wyższych;
• spotkania o charakterze równościowym „Bez barier z ekonomią
społeczną” - promujące znoszenie barier społecznych;
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•

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 4 Zakładów
Aktywności Zawodowej działających na terenie Województwa
Świętokrzyskiego.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ze wsparcia skorzysta łącznie co najmniej 80 osób/20 instytucji.
259 osób w tym 193 osoby niepełnosprawne

TERMIN REALIZACJI

2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Wartość zadania: 727 375,00 PLN (z czego 109 106,24zł stanowi
wkład własny Samorządu Województwa)

BUDŻET ZADANIA

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 20142020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej
w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2
Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NAZWA ZADANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Oddział Świętokrzyski PFRON

•

OPIS ZADANIA

Program „Wyrównywanie różnic miedzy regionami”.
Zadania zlecane art. 36 ustawy.
Dofinansowanie kosztów szkoleń języka migowego.
Zwrot kosztów budowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
transportowych i administracyjnych art. 32 ustawy.
Program „Aktywny samorząd”.
Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.
Program „Stabilne zatrudnienie”.
Program „Absolwent”.
Program „ Zajęcia klubowe WTZ”.
Program „ Rehabilitacja 25 plus”.
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu.

•
•

Ad 1. Dofinansowanie: likwidacji barter architektonicznych,
transportowych, wkładu własnego do projektów unijnych oraz
uzupełnienie środków algorytmowych dla powiatów na
rehabilitację zawodową.
Ad 2. Dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje
pozarządowe dla niepełnosprawnych członków.
Ad 3 Dofinansowanie kursów języka migowego dla
indywidualnych osób mających problemy ze słuchem lub osób
mających bezpośredni kontakt z osobą niesłysząca.
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•
•
•

•

•

•

•
•

Ad 4 Dofinansowanie kosztów transportowych
i administracyjnych oraz przystosowania obiektów dla
Zakładów Pracy Chronionej.
Ad 5 Dofinansowanie przekazywane starostwom powiatowym
na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. na zakup sprzętu
komputerowego, protez oraz dofinansowanie studiów.
Ad 6 Dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych spełniających warunki do uczestnictwa
w projektach w ramach RPO będących w dyspozycji Zarządu
Województwa.
Ad 7 Dofinansowanie kosztów adaptacji i wyposażenia
nowych stanowisk pracy w administracji i służbie publicznej dla
beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru
zatrudnienia, kosztów szkoleń pracowników.
Ad 8 Kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów
ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych oraz uzyskanie doświadczenia zawodowego
prowadzącego do zatrudnienia z wykorzystaniem istniejących
instrumentów i narzędzi wsparcia realizowanych
i finansowanych przez WUP, PUP i PCPR, wzbogaconych o nowe
innowacyjne działania.
Ad 9) Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu
samodzielności i niezależności w życiu społecznym
i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii
zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy
rehabilitacji.
Ad 10) Świadczenie wsparcia, które obejmuje między innymi:
całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej,
intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.
Ad 11) Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
poszkodowanych w wyniku żywiołu.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

W zależności od złożonych w danym roku wniosków. Wnioski
składane są w terminach ogłoszonych przez Prezesa Zarządu. Wobec
powyższego w chwili obecnej nie możliwości określenia liczby osób
objętych wsparciem.

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020 (zgodnie z procedurami uruchomionych przez Zarząd
programów).

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

BUDŻET ZADANIA

Środki własne
(zgodnie z przyznanym Oddziałowi limitem ustalonym na podstawie
złożonych wniosków)
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MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH

NAZWA ZADANIA

Organizacja wydarzeń o charakterze targowym w obszarze rynku
pracy

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

OPIS ZADANIA

Planowane na 2020 rok wydarzenia targowo – wystawiennicze:
1. XXIII Ogólnopolskie Targi Pracy na Targach Kielce,
2. XI Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
3. Cykl Plenerowych Targów Pracy na Rynku Miejskim w Kielcach,
4. Giełdy Pracy dla pracodawców i przedsiębiorców.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Kilka tysięcy poszukujących pracy oraz bezrobotnych/kilkuset
pracodawców i przedsiębiorców

TERMIN REALIZACJI

Rok 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy w przypadku Ogólnopolskich Targów Pracy/reszta
wydarzeń bezpłatna

BUDŻET ZADANIA

około 20.000,00 tys. zł

NAZWA ZADANIA

Projekt „ Kierowca Kategorii D Zawód Pilnie Poszukiwany – etap II”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

OPIS ZADANIA

Projekt realizowany wspólnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Celem głównym
projektu jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia
do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia
zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki
zawodu kierowca kategorii D. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
organizację kursu prawa jazdy kategorii D po B z kwalifikacją
wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla osób powyżej
21 roku życia.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

74 osoby

TERMIN REALIZACJI

01.10.2019 – 31.12.2020
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

RPO WŚ

BUDŻET ZADANIA

1.022.175, 00 zł

NAZWA ZADANIA
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Centrum Wspierania Kariery
Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed województwem
świętokrzyskim jest skuteczna gospodarka talentami wewnątrz
regionu i przyciąganie zdolnych ludzi z zewnątrz. Do rozwiązań
z tego zakresu testowanych obecnie w Unii Europejskiej należy
otwarte, całożyciowe poradnictwo zawodowe. Świadczenie tych
usług będzie należeć do Centrum Wspierania Kariery, jako
wyspecjalizowanej części Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Partnerem przedsięwzięcia będzie Kielecki Park Technologiczny.
W ofercie znajdą się m.in.:
1. Poradnictwo dla szkół i uczniów jako uzupełnienie istniejącego
systemu szkolnego doradztwa zawodowego:
• poradnictwo indywidualne i grupowe,
• atrakcyjna informacja o zawodach,
• niestandardowe formy zajęć (sesje gier planszowych
i karcianych poświęconych karierze), spotkania z ciekawymi
ludźmi, niestandardowe formy edukacji e-learning/mobile/
blended learning).
2. Poradnictwo dla dorosłych (bezrobotnych, poszukujących pracy
– pracujących):
• porady indywidualne i grupowe,
• grupowa i indywidualna informacja zawodowa,
• coaching kariery,
• personal branding (doradztwo w zakresie budowania
profesjonalnego wizerunku m.in. w social mediach),
• poradnictwo biznesowe (określanie poziomu cech
przedsiębiorczych, zakładanie i prowadzenie własnej
działalności gospodarczej).
3. Zajęcia dla seniorów:
• warsztaty komputerowe (od podstaw do funkcji
zaawansowanych zgodnych z potrzebami i talentami
uczestnika),
• warsztaty odkrywania talentów.
4. Oferta dla doradców zawodowych (szkolnych, z akademickich
biur karier, PSZ i NGO):
• trening trenerów (zajęcia doskonalenia umiejętności
prowadzenia zajęć),
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•

networking (wymiana doświadczeń i integrowanie
środowiska),
• dostęp do baz danych informacji zawodowej i analiz rynku
pracy.
5. Oferta dla firm i instytucji:
• Employer Branding (doradztwo w zakresie budowania marki
dobrego pracodawcy),
• wsparcie procesów rekrutacji i selekcji personelu,
• doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego pracodawcy
i jego pracowników,
• propagowanie mentoringu jako metody pełnego
wykorzystania potencjału kadry,
• podnoszenie kompetencji doradców poprzez system wizyt
studyjnych w zakładach pracy (zrozumienie potrzeb
zatrudnieniowych firm niezbędne dla skutecznych działań
doradczych).
Koncepcja Centrum Wspierania Kariery jest efektem zaangażowania
Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach w działania partnerstwa Jobs
and Skills In The Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej
(2017-2020). Celem CWK jest pełne wykorzystanie potencjału
mieszkańców poprzez profesjonalne, całożyciowe poradnictwo
zawodowe i biznesowe dla klientów indywidualnych (uczniów,
studentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracujących,
biernych zawodowo i seniorów) oraz klientów instytucjonalnych
(firm i instytucji).
W Centrum prowadzone będzie otwarte doradztwo, sięgające po
nowoczesne rozwiązania i niestandardowe metody pracy.
CWK jest odpowiedzią na wyzwania przed którymi stoją dziś
europejskie miasta w tym Kielce – negatywny bilans migracyjny,
niepełne dopasowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy,
brak usystematyzowanej gospodarki talentami i metod przyciągania
zdolnych ludzi z zewnątrz. CWK oprócz profesjonalnej pomocy
przyczyni się również do promocji stolicy regionu świętokrzyskiego
jako dobrego miejsca do życia i rozwijania kariery.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Brak danych

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie - drugie półrocze 2020 roku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy – Budżet

BUDŻET ZADANIA

W opracowaniu (zob. komentarz)
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EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Obecnie Miejski Urząd Pracy w Kielcach przygotowuje opis koncepcji
Centrum dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(zakończenie prac 17.03.2020 r.). Urząd ubiega się o zrealizowanie
idei Centrum na zasadach projektu pilotażowego i pozyskanie na ten
cel środków z rezerwy Funduszu Pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH

NAZWA ZADANIA

Targi Pracy

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Powiat kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

OPIS ZADANIA

Organizacja 3 edycji Powiatowych Targów Pracy mających na celu
zapoznanie osób bezrobotnych z lokalnym rynkiem pracy.
Umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.
Umożliwienie pracodawcom zaprezentowanie ofert pracy
i umożliwienie im skutecznego pozyskania pracowników.
Planowane miejsca organizacji Targów:
- Kieleckie Centrum Kultury;
- gmina Chmielnik;
- gmina Bodzentyn

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Łącznie 100 wystawców

TERMIN REALIZACJI

Marzec, czerwiec, wrzesień 2020 roku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Fundusz Pracy – środki fakultatywne

BUDŻET ZADANIA

Brak oszacowania

POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU

NAZWA ZADANIA

Targi pracy.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu.
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OPIS ZADANIA

W 2020 roku PUP Sandomierz zorganizuje „VI Sandomierskie Targi
Pracy i Edukacji”. Targi adresowane będą do wszystkich osób
poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą
pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem drogi
zawodowej.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Na Targi zaproszone zostanie ok. 60 podmiotów w tym m.in. :
przedsiębiorcy, instytucje publiczne(szkoły, ZUS, PIP, US, ościenne
PUP-y, WUP ), organizacje pozarządowe,

TERMIN REALIZACJI

21.04.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

środki fakultatywne FP na 2020 rok

BUDŻET ZADANIA

ok.23.000zł

NAZWA ZADANIA

Działania i inicjatywy dodatkowe, o niestandardowym
charakterze, przewidywane do realizacji w 2020 roku.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
•

OPIS ZADANIA

•

•

Zorganizowanie kolejnej edycji konferencji „(Nie)pełnosprawni
na rynku pracy”. Uczestnikami konferencji będą przede
wszystkim pracodawcy zainteresowani zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych, ale również instytucje samorządowe,
ośrodki pomocy społecznej oraz inne jednostki działające
w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Caritas.
W konferencji weźmie udział co najmniej 30 partnerów
lokalnego rynku pracy.
Kontynuacja prac realizowanych na mocy Porozumienia
o współpracy z dnia 13 czerwca 2017 roku, zawartego pomiędzy
powiatowymi urzędami pracy w tym stalowowolskim,
tarnobrzeskim, mieleckim, niżańskim, staszowskim
i sandomierskim.
W wyniku wspólnych prac z MRPiPS powstaje projekt pilotażowy
dot. zastosowania superwizji w urzędach pracy we współpracy
z MRPiPS. Prace w toku.
Organizacja warsztatów EURES „Możliwość podejmowania
pracy za granicą, bezpieczeństwo wyjazdów, uprawnienia
pracowników migrujących” we współpracy z WUP Kielce,
Urzędem Skarbowym w Sandomierzu i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych Inspektorat w Sandomierzu Planowane
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zorganizowanie ok.4 edycji warsztatów z których w sumie
skorzystało 40 osób bezrobotnych.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Ok.30 instytucji, ok.40 osób bezrobotnych.

TERMIN REALIZACJI

01.02.2020-31.12.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki FP budżet urzędu

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

NAZWA ZADANIA

Działalność sieci Klubów Integracji Społecznej CDK

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Caritas Diecezji Kieleckiej

OPIS ZADANIA

Bieżąca działalność Klubów Integracji Społecznej. KIS w Kielcach,
Jędrzejowie, Sędziszowie, Busku – Zdroju udzielają wsparcia
doradczego
• terapia zajęciowa;
• poradnictwo psychologiczne;
• grupy wsparcia;
• doradztwo zawodowe;
Rezultaty: Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów
KIS-ów.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

300 osób

TERMIN REALIZACJI

I – XII 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

środki celowe Caritas, PFRON

BUDŻET ZADANIA

80 000 zł
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NAZWA ZADANIA

Działalność Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

OPIS ZADANIA

Bieżąca działalność Centrum Integracji Społecznej w Kielcach –
realizacja programu reintegracji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
• poradnictwo socjalne,
• doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe);
• poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe);
• warsztaty zawodowe (stolarski, remontowo – budowlany,
opieka domowa, cateringowo – porządkowy, krawiecki,
mała poligrafia);
• świadczenia integracyjne.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

120 osób

TERMIN REALIZACJI

I – XII 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dotacja z Urzędu Miasta, Miejski Urząd Pracy (refundacja świadczeń
integracyjnych + ZUS), własna działalność gospodarcza

BUDŻET ZADANIA

NAZWA ZADANIA

1.000.000 zł

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach Caritas
Diecezji Kieleckiej
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
•
OPIS ZADANIA
•
•
•
•

Zatrudnienie w wymiarze 0,55 etatu osób
niepełnosprawnych na warsztacie introligatorskim,
pielęgnacji zieleni, opakowań i galanterii papierowej,
pralniczym
planowane utworzenie warsztatu drukarskiego;
rehabilitacja 1h/dziennie;
poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe;
poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

52 osoby niepełnosprawne

TERMIN REALIZACJI

I – XII 2020 r.
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dotacja PFRON, środki SODiR, środki Samorządu Województwa,
wkład własny Organizatora, środki pochodzące z działalności
wytwórczej

BUDŻET ZADANIA

2.397.432,64 zł

EWENTUALNE UWAGI I
KOMENTARZE

Budżet będzie ulegał zmianom; stan zatrudnienia może ulec zmianie
(ewentualne umowy na zastępstwo)

NAZWA ZADANIA

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
(ŚOWES)

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Caritas Diecezji Kieleckiej
Konsorcjum Caritas Diecezji Kieleckiej (lider), Fundacja Centrum
Europy Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Agencja
Rozwoju Regionalnego w Starachowicach podjęły się wspólnego
prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
zgodnie z wymaganiami Krajowego i Regionalnego Programów
Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz właściwymi wytycznymi
wymienionymi w SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ośrodek posiada
Akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
przyznaną w systemie AKSES nr DES.IV.563.103.2018.PB na okres od
2019-09-10 do 2021-09-10.

OPIS ZADANIA

Obszar realizacji projektu obejmuje 8 powiatów województwa
świętokrzyskiego położonych w subregionie południowym:
włoszczowski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, buski,
staszowski, opatowski, sandomierski.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie
południowym województwa świętokrzyskiego do końca XII 2010r.
przez działania animacyjno-inkubacyjne, doradcze, usługi, szkolenia
i szerokie wsparcie finansowe, niefinansowe skierowane do osób
fizycznych, w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym i OzN, sektora pozarządowego oraz środowiska biznesu.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Łącznie dla całego konsorcjum w całym okresie realizacyjnym:
• 326 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• 120 podmiotów ekonomii społecznej reprezentowanych
przez min. 200
członków/działaczy/pracowników/wolontariuszy
• 40 grup inicjatywnych reprezentowanych przez 80 osób
• 40 osób przedstawicieli instytucji otoczenia ekonomii
społecznej
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•

40 osób wywodzących się z min. 8 środowisk wspierających
ekonomię społeczną

W roku 2020 liczba uczestników stanowić będzie średnio 1/3 liczby
osób i instytucji zakładanych ogółem do uczestnictwa, a więc: 230
osób i 55 instytucji/środowisk/grup.
Szacowana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w 2020 roku
przez Caritas Kielecką wynosi zgodnie z podziałem zawartym we
wniosku o dofinansowanie odpowiednio: 30 podmiotów ekonomii
społecznej reprezentowanych przez około 50 osób, 20 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz około 20 osób
z pozostałych kategorii grupy docelowej.
TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

01.09.2019r. – 31.12.2022r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś
9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu
do zatrudnienia Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii
społecznej (projekty konkursowe)
Budżet projektu ogółem (3-letni) przypadający na Caritas Kielecką
wynosi: 7 080 673,20 zł, z czego wkład własny 138 080,00 zł
Budżet projektu w 2020 roku przypadający dla Caritas Kieleckiej:
1 845 151,00 zł

Projekt „POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia
środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi
beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych
Caritas Diecezji Kieleckiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Szkolenia pracowników i wolontariuszy z zakresu umiejętności
obsługi komputera w ramach dwóch modułów szkolenia (poziom
podstawowy (I stopnia) i średnio zaawansowany (II stopnia).
Rezultaty:
• Zrekrutowanie i przeszkolenie -90 os. –pracowników
i wolontariuszy,
• liczba przeprowadzonych szkoleń-6
• liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu-90 os.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

90 os.

TERMIN REALIZACJI

I – XII 2020 r.
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020
Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Edycja 2019

BUDŻET ZADANIA

60.900,00 zł

NAZWA ZADANIA

Projekt „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Caritas Diecezji Kieleckiej

OPIS ZADANIA

Projekt „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Tematyka: Szkolenia w zakresie legislacji i procesu stanowienia
prawa, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii
z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii
przedsiębiorstwa lub analizy finansowej.
Zasięg projektu: Szkolenia dla pracowników, współpracowników,
członków i wolontariuszy ośrodków Caritas i Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta z terenu całej Polski.
Partnerstwo: Projekt realizowany w partnerstwie Caritas Diecezji
Kieleckiej (Lider) i Towarzystwo Przyjaciół im. Św. Brata Alberta /
Zarząd Główny Wrocław (Partner)
Okres realizacji: 2017-08-01 do: 2020-04-30

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

20 osób

TERMIN REALIZACJI

Styczeń – maj 2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki EFS,
w ramach projektu POWER Dz.2.16 Usprawnienie procesu
stanowienia prawa

BUDŻET ZADANIA

11.375 PLN
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STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET / REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY EURODESK
POLSKA W KIELCACH
NAZWA ZADANIA

Działalność Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk
w Kielcach

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet | Regionalny Punkt
Informacyjny Eurodesk Polska w Kielcach

OPIS ZADANIA

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą
i organizacji młodzieżowych, wspierany, finansowo
i merytorycznie, przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach
programu Erasmus+.
Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej
organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się
informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa blisko
100 w sieci Eurodesk Polska, w tym Stowarzyszenie Edukacja przez
Internet.
Sieć Eurodesk Polska prowadzi bazę polskich i europejskich
programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów,
w których można wziąć udział i projektów zrealizowanych oraz
źródeł informacji. Sieć Eurodesk Polska wydaje publikacje,
informujące o możliwościach wyjazdu do innego unijnego kraju: na
studia, do pracy, na wolontariat. Są to publikacje: "Na biało",
"Studiowanie to wyzwanie", "Altruisty w akcji". Sieć Eurodesk Polska
wydaje też kwartalnik "Europa dla Aktywnych" wraz z dodatkiem
informacyjno-promocyjnym "Twój Eurodesk". Wszystkie publikacje
sieci Eurodesk Polska są bezpłatnie dostępne w biurze w Kielcach.
Korzystając z bazy danych i kontaktu online pracownicy
Regionalnych Punktów Eurodesku udzielają informacji:
• bezpośrednio w swoich siedzibach: Kielce, ul. Olszewskiego 6,
25-663 Kielce
• przez telefon: 41 310 70 90
• przez Internet: kielce@eurodesk.eu

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

100 osób

TERMIN REALIZACJI

01/01/2020 - 31/12/2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Erasmus+

BUDŻET ZADANIA

Brak danych
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NAZWA ZADANIA

Szkolenia z zakresu zwiększania przedsiębiorczości wśród
młodzieży

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

OPIS ZADANIA

Celem projektu "DYOUTH Expedition" jest poprawa jakości pracy
z młodzieżą, której efektem jest zwiększenie aktywności
obywatelskiej młodzieży w społeczeństwie, a w szczególności
wykorzystanie potencjału młodzieży należącej do grupy NEET.
Osiągniecie założonego celu będzie możliwe poprzez wymianę
najlepszych praktyk offline i online oraz opracowanie zestawu
narzędzi e-learningowych w zakresie zwiększania przedsiębiorczości
wśród młodzieży jako narzędzia zapobiegania wykluczeniu
społecznemu wśród osób młodych. Projekt jest realizowany przez
konsorcjum dwóch organizacji z Polski oraz Macedonii Północnej.
W projekcie zaplanowano realizację pilotażowych warsztatów
dotyczących wypracowanego w projekcie zestawu narzędzi elearningowych, zwiększających postawy przedsiębiorcze wśród
młodzieży.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

45 osób

TERMIN REALIZACJI

01/01/2020 - 31/05/2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Erasmus+

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

NAZWA ZADANIA

Debaty w ramach projektu „Pozaformalna Akademia Młodych”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

OPIS ZADANIA

Celem projektu "Pozaformalna Akademia Młodzieży" jest
promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu
demokratycznym, promocja działalności Młodzieżowej Rady Miasta
Starachowice, stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego
udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach
aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym poprzez
spotkania, debaty (aktywność obywatelska, co mi daje Unia
Europejska) z ekspertami, decydentami oraz wsparcie szkoleniowe
w postaci Akademii Animatora. Efektem projektu będzie publikacja,
zawierająca rekomendacje dot. polityki młodzieżowej i poradnik dla
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młodzieżowych liderów, która zostanie przekazana
przedstawicielom władz oraz politykom, decydentom i organizacjom
pracującym z młodzieżą.
W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 debaty z udziałem
ekspertów, decydentów, osób pracujących z młodzieżą,
organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą ze starachowickich
szkół średnich. Debaty tematycznie dotyczyć będą takich kwestii jak:
Unia Europejska dla młodzieży, aktywności obywatelska osób
młodych oraz młodzież na rynku pracy. Każda z debat poprzedzona
zostanie wystąpieniem młodzieży o projekcie ze zwróceniem uwagi
na efekty dotychczasowych spotkań, Akademię Animatora oraz
plany związane z upowszechnianiem efektów projektu.
Najważniejszym aspektem każdej debaty będzie możliwość dyskusji,
wymiany poglądów pomiędzy osobami młodymi a ekspertami,
decydentami, którzy mają wpływ na tworzenie polityki
młodzieżowej. Wypracowane wnioski, rekomendacje zostaną
spisane oraz znajdą się w publikacji projektu jaka zostanie wydana
po realizacji wszystkich debat.
SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

TERMIN REALIZACJI

255 osób
•
•
•

17 września (Unia Europejska dla młodzieży),
1 października (Aktywność obywatelska młodzieży),
19 listopada (Młodzież na rynku pracy) w Starachowicach.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Erasmus+

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
- kontynuacja zadań z 2019 roku
NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA (DZIAŁANIA)

Edukacja ustawiczna ścieżką rozwoju zawodowego. Kształcenie
i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Grupa Docelowa: 96 dorosłych osób w wieku 18 lat i więcej (w tym
50K i 46 M) mieszkańców woj. świętokrzyskiego, którzy są z własnej
inicjatywy zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
Przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowego każdy z uczestników
będzie objęty indywidualną diagnozą zapotrzebowania.
Główne działania: 6 rodzajów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
(KKZ) reprezentujących inteligentne i horyzontalne specjalizacje WŚ
a także z tzw. "białego" i "srebrnego” sektora gospodarki:
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użytkowanie obrabiarek skrawających, sporządzanie potraw
i napojów, przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych, drukowanie cyfrowe i obróbka druków,
świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
•
•
SPODZIEWANE REZULTATY
•
•

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

96 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie;
72 osoby, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych
form kształcenia;
36 osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych;
1 podmiot wykorzystujący technologie informacyjno
komunikacyjne.
96 osób

TERMIN REALIZACJI

01.07.2018 – 30.06.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny (1 326 673,20 PLN)
Budżet Państwa (15 460,80 PLN)
wkład własny (218 658,00 PLN)

BUDŻET ZADANIA

1.560.792,00 PLN

NAZWA ZADANIA

Edukacja Ustawiczna Dorosłych Z Obszarów Miast Tracących
Funkcje Społeczno-Gospodarcze

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

OPIS ZADANIA (DZIAŁANIA)

Grupa Docelowa: 276 (71K i 205M) osób dorosłych w wieku 18 lat
i więcej, w tym osób z niepełnosprawnościami, zainteresowanych
z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, uczących się, pracujących
lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze OSI
obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społecznogospodarcze tj. Ostrowca Św., Skarżyska-Kam. i Starachowic.
Główne działania: Kursy i umiejętności zawodowe z zakresu
transportu oraz inteligentnych specjalizacji WŚ, dające konkretne
umiejętności i kwalifikacje/kompetencje w zawodzie, potwierdzone
odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem w zawodach takich jak
np.: kierowca, operator maszyn roboczych i cnc, kucharz,
kosmetyczka, księgowy, specjalista ds. kadr i płac, spawacz, brukarz.
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•
SPODZIEWANE REZULTATY

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM
TERMIN REALIZACJI
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

NAZWA ZADANIA

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA (DZIAŁANIA)

276 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia:
- 164 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
(bez udziału pracodawców) w programie,
- 112 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych formach
kształcenia,
- 1 podmiot wykorzystujący technologie informacyjnokomunikacyjne;
276 osób
01.02.2019 – 31.05.2020

Europejski Fundusz Społeczny (1 554 994,08 PLN) Budżet Państwa
(11 610,72 PLN)
wkład własny (262 800,00 PLN)
1.829.404,80 PLN
Wydatki poniesione w 2019roku:
- wydatki rzeczywiście poniesione: 811.710,25PLN tj. 53,24%
-wydatki rozliczane ryczałtowo: 162.342,06PLN tj. 53,24%
-wkład własny: 159.688,50PLN tj. 60,76%
Projekt w trakcie realizacji

Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (3
edycja)” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Projekt przewiduje wsparcie dla uczestników projektu w postaci:
• pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz
z opracowaniem ipd,
• kursów („elektryk”, „technolog robót wykończeniowych
w budownictwie + eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych”, „pracownik hurtowni i magazynu
z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych”, „spawanie
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą mag spawanie
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą tig + kurs ręcznego
cięcia plazmowego”, „szwaczka”, „kucharz-dietetyk”, „kucharzkelner”, „brukarz + język niemiecki branżowy”, „stolarz z obsługą
maszyn cnc”, „opiekun osób starszych, chorych i osób
niepełnosprawnych”),
• staży ( 3miesięczne staże u pracodawców ).
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•
•
SPODZIEWANE REZULTATY
•
•

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu – 75
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu – 144
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
objętych wsparciem w programie – 153
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie - 39

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

228 osób

TERMIN REALIZACJI

01.03.2018 - 29.02.2020

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet państwa (8,27%) +
wkład własny (6,73%)

BUDŻET ZADANIA

2.990.704,72 PLN
Wydatki poniesione do końca 2019roku:
• wydatki rzeczywiście poniesione: 2.569.984,60PLN tj. 98,82%
• wydatki rozliczane ryczałtowo: 385.497,65PLN tj. 98,82%
• wkład własny: 197.077,52PLN tj. 97,87%

EWENTUALNE UWAGI
I KOMENTARZE

Projekt w trakcie realizacji

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”,

NAZWA ZADANIA

„Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność
mieszkańców województwa Świętokrzyskiego”

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

OPIS ZADANIA

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym z powodu alkoholizmu (zg. z art. 7
Ustawy o pomocy społecznej), niesamodzielne z powodu
uzależnienia. W tym osoby z niepełnosprawnością, lecz samodzielnie
fizycznie. Działania zaplanowane w ramach podnoszenia aktywności
zawodowej, wsparcia przedsiębiorczości, rozwoju ekonomii
społecznej oraz w ramach integracji społeczno-zawodowej:
• warsztaty umiejętności psychospołecznych
• grupa rozwoju osobistego
• doradztwo zawodowe
• warsztat informatyczny
• warsztat kulinarny
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SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

70 osób

TERMIN REALIZACJI

01.01.2020- 30.06.2022

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

2.623.883,70

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

NAZWA ZADANIA

Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów
i powiatu opatowskiego
Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

OPIS ZADANIA

Projekt skierowany do 60 dzieci (35K/35M)w wieku 6-18l.z terenu
gm. Opatów w woj. świętokrzyskie oraz do ich 10
rodziców/opiekunów prawnych (5K/5M), szczególnie borykających
się problemami wychowawczymi.
Celem głównym projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu
przeciwdziałanie oraz minimalizacji skutków wykluczenia
społecznego poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz
realizacja zajęć nastawionych głównie na rozwój kompetencji
kluczowych, psychospołecznych wraz z poradnictwem rodzinnym.
Efektem wsparcia będzie integracja społ. podopiecznych oraz
przygotowujących ich do samodzielnego funkcjonowania po
opuszczeniu szkół w środowisku lokalnym a docelowo ułatwienie im
startu w dorosłe życie.

SZACOWANA LICZBA
OSÓB/INSTYTUCJI
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Główne rezultaty projektu: 70 osób zagrożonych wykluczeniem społ.
objętych wsparciem świetlic w zakresie rozwoju kompetencji
kluczowych, kompetencji społecznych, poradnictwo
rodzinne/prawne dla 10 matek/ojców/opiek. prawnych w zakresie
świadomego i odpowiedz. wychowania swoich dzieci

TERMIN REALIZACJI

Czerwiec 2020 – sierpień 2021

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

BUDŻET ZADANIA

Brak danych

