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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
AKO – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
FP – Fundusz Pracy
GCI – Gminne Centra Informacji
GdM – Gwarancje dla Młodzieży
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
KO – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
LGD – Lokalne Grupy Działania
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
MCIZ – Mobilne Centra Informacji Zawodowej
MCK – Młodzieżowe Centra Kariery
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej – MRPiPS)
MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO – Organizacje Pozarządowe
NEET – młodzi ludzie nie uczący się, nie pracujący i nie szkolący się (Not in Employment,
Education or Training)
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PRRP – Powiatowe Rady Rynku Pracy
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PSZ – Publiczne Służby Zatrudnienia
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PUP – Powiatowe Urzędy Pracy
RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WORP II – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRRP – Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
WWK OHP – Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej
ZWW – Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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Ważniejsze strony internetowe do wykorzystania celem rozszerzenia informacji
o działaniach zawartych w Sprawozdaniu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

(ARiMR)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.efs.wup.poznan.pl

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)

www.eures.praca.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO)

www.ko.poznan.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

(MRPiPS)
Ministerstwo Rozwoju (MR)

www.mr.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

www.power.gov.pl

(PO WER)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

www.pfron.org.pl

Niepełnosprawnych (PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.rops.poznan.pl

(ROPS)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl

(UMWW)
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW)

www.poznan.uw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

wuppoznan.praca.gov.pl
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I. Wprowadzenie
Zgodnie z Uchwałą Nr 1376/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zmienioną Uchwałą
Nr 1511/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku oraz Uchwałą Nr 1624/2016 z dnia 18 lutego
2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2016 rok, który
pracował pod przewodnictwem Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego. Zadaniem Zespołu było opracowanie regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia, którego wykonanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. Jednocześnie Urząd był odpowiedzialny za
przygotowanie Sprawozdania z realizacji Planu.
W 2016 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2016 rok, 12 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 4 instytucje pełniły funkcje opiniotwórcze.
Działania do realizacji zgłosiły:
1) Departament Edukacji i Nauki UMWW,
2) Departament Gospodarki UMWW,
3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW,
4) Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW,
5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW,
6) Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
7) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
8) Wielkopolski

Oddział

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,
9) Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
10) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
11) Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
12) Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
13) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Zespołu WUP ds. Opracowania
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2016 rok
w zakresie kompetencji funkcjonowania Urzędu.
Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki Regionalnej UMWW,
2) Departament Zdrowia UMWW,
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3) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
4) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.
W celu opracowania Sprawozdania, WUP przygotował i przekazał partnerom
realizującym zadania formularz sprawozdawczy, który uzupełniony przez realizatorów Planu
Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016, aktualnie stanowi Załącznik do niniejszego
dokumentu.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2016 roku
Na koniec 2016 roku stopa bezrobocia w regionie osiągnęła poziom 5,0%,
w odniesieniu do grudnia 2015 roku zmalała o 1,2 punktu procentowego.
Zmalała także liczba osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim, których
było w analizowanym okresie 77 697 (z 93 311 w grudniu 2015 r.), co stanowi spadek
o 16,7%.
Każdego roku wśród bezrobotnych duży odsetek stanowią osoby młode. W grudniu
2016 roku osób do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia było 22 525, co stanowi
niemal 29% wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Osób
bezrobotnych do 25 roku życia było w tym okresie 11 366.
W szczególnej sytuacji na rynku pracy pozostają także osoby bezrobotne powyżej
50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne. Na koniec 2016 roku osoby w wieku powyżej 50
roku życia pozostające bez zatrudnienia stanowiły 27,0% (20 994 osoby) ogółu bezrobotnych,
rok wcześniej status osoby bezrobotnej w tej kategorii wiekowej posiadało 24 537 osób.
W grudniu 2016 r. w ewidencjach powiatowych urzędów pracy pozostawało 38 067 osób
długotrwale bezrobotnych, które stanowiły niemal 50% wszystkich bezrobotnych
zarejestrowanych w tym okresie. Ich liczba zmniejszyła się względem roku 2015, kiedy to
osób długotrwale bezrobotnych w Wielkopolsce było 45 801.
Wielkopolscy pracodawcy zgłosili w 2016 roku do powiatowych urzędów pracy
133 407 ofert pracy, tj. o 9,5% więcej niż w roku poprzednim.
W 2016 roku zgłoszono zamiar zwolnienia 2 202 osoby, z tego faktycznie
zwolnionych zostało 1 621 osób, rok wcześniej 1 680 osób było objętych zamiarem zwolnień,
natomiast zwolnionych zostało 919 osób.
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III. Działania podjęte w 2016 roku w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
W 2016 roku na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim,
zakontraktowano i wydano łącznie 1 969 862 820,77 zł, w tym w ramach poszczególnych
priorytetów:
Priorytet 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców:
1 594 726 591,00 zł
Priorytet 2: Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne:
160 562 482,65 zł
Priorytet 3: Integracja społeczna i walka z ubóstwem:
214 573 747,12 zł
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działań na 2016 r. zostały
wykonane. W przypadku niektórych zadań realizowanych w ramach perspektywy finansowej
2014+ część działań z przyczyn niezależnych (przesunięcie terminu zakończenia konkursów,
duża liczba wniosków o dofinansowanie, system negocjacji) uległa przesunięciu i będzie
kontynuowana i wdrażana w 2017 roku. W związku z tym docelowe rezultaty będą wykazane
w kolejnym sprawozdaniu. Powyższe nie wpłynie na całościową realizację zadań założonych
w ramach tej perspektywy finansowej UE w Wielkopolsce.
Wybrane działania podjęte w 2016 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2016 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie ponad 34 tys. osób, w tym m.in.:
 11 709 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców (w tym 368 osób w ramach bonu stażowego),
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 4 712 osób (w tym 469 osób
w ramach bonu szkoleniowego),
 w ramach bonów: zatrudnieniowego 161 osób, na zasiedlenie 468 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskało 3 761 osób, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 2 848 osób,
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 umożliwiono 1 268 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 283
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 1 914 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 44 osoby znalazły zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
- podniesie kwalifikacji 72 osób, pracowników powiatowych urzędów pracy,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 530 osób,
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 75 tys. osób,
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy ze środków PFRON – 222 osoby niepełnosprawne,
5. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób dorosłych zgodnie z potrzebami
pracodawców

–

osób

1 550

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności otrzymało dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym,
6. Ułatwienie startu młodym rolnikom w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników poprzez wydanie 822 pozytywnych decyzji w ramach środków
EFRROW,
7. Publikacja informatora w wersji elektronicznej o możliwościach kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych. Informator zawiera dane o szkole, w tym także adres strony
internetowej. Uczniowie gimnazjów wspólnie z rodzicami podejmując decyzję
o wyborze kierunku kształcenia mają możliwość uzyskania informacji związanej
z naborem do szkół.
Sprawozdanie

z

Planu

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim na 2016 rok, jest trzecim opracowaniem monitorującym nową Strategię
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020. Założenia Strategii
określają podstawę działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz partnerów
rynku pracy w Wielkopolsce we wskazanym okresie programowania w obszarze
regionalnej polityki zatrudnienia.
Szczegółowe informacje na temat rezultatów działań podjętych w 2016 roku przez
instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków nim
wywołanych, zawarte są w rozdziale IV. Działania zrealizowane w 2016 roku
w województwie wielkopolskim.
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IV.

Działania zrealizowane w 2016 roku w województwie wielkopolskim

Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie

Nazwa
działania/programu

1
2
3
Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców
1.1 Wspieranie
WUP
aktywizacji osób
bezrobotnych
w szczególnie
trudnej sytuacji na
rynku pracy

Nadzór nad
wydatkowaniem
środków FP przez
samorządy
powiatowe
Wielkopolski/
Dokonanie podziału
środków FP
pomiędzy samorządy
powiatowe
Wielkopolski

Rezultaty podjętych działań

Kwota
w złotych

Źródło

Zalecenia na następny rok

4

5

6

7

Decyzją MRPiPS SWW otrzymał w 2016
r. na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej kwotę 195 462,9 tys. zł, z
czego 84 099,3 tys. zł przeznaczone na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia oraz 111 363,6 tys. zł na
realizację WRPO 2014+ i POWER 20142020.

Stały monitoring wydatkowania środków FP
195 462 900,00

FP

Ww. środki podzielono dla powiatów
województwa wielkopolskiego zgodnie
z Uchwałą ZWW 1737/2016 z dnia 17
marca 2016 r . zgodnie z kryteriami
przyjętymi Uchwałą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Nr
LI/984/14 z dnia 27 października 2014 r.
Ponadto zgodnie z § 4 ust. 5c
rozporządzenia MPiPS z dnia 7
października 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki
finansowej FP (Dz. U. 2016 r. poz. 472)
samorządy powiatowe województwa
wielkopolskiego dokonały przesunięć
środków przeznaczonych na finansowanie
zadań fakultatywnych na wydatki na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w

530 000,00
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łącznej kwocie 530,0 tys. zł.
Prowadzono systematyczny monitoring
wydatkowania środków FP przez
samorządy powiatowe na podstawie
sprawozdania MPiPS-02 oraz
monitoringu stanu realizacji programów
aktywizacji bezrobotnych finansowanych
z rezerwy FP w powiatach województwa
wielkopolskiego, w ujęciu kwartalnym .

Dokonano podziału środków FP
przyznanych przez MRPiPS dla
województwa wielkopolskiego na 2017
rok uchwałą ZWW nr 2982/2016 z dnia 9
grudnia 2016 r., zgodnie z kryteriami
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
określonymi Uchwałą nr LI/984/14 z dnia
27 października 2014 r., w wysokości
166 470,5 tys. zł, w tym 49 586,5 tys. zł
na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz 116 884,0 tys. zł na
finansowanie projektów
współfinansowanych z EFS, z czego:
- 43 899 757 zł w ramach WRPO 20142020, (w tym 37 314 793 zł ze środków
EFS oraz 6 584 964 zł ze środków
stanowiących krajowy wkład publiczny),
- 72 984 265 zł w ramach PO WER 20142020, (w tym 61 511 139 zł ze środków
EFS oraz 11 473 126 zł ze środków
stanowiących krajowy wkład publiczny).

W roku 2016 na aktywizację osób
bezrobotnych do 30 roku życia, na

52 017 300,00

FP

Prowadzenie monitoringu realizacji „Programu Praca
dla Młodych”
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podstawie art. 150 f ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
MRPiPS przyznało SWW 54 208,7 tys.
zł, z czego na wniosek powiatowych
urzędów pracy dokonano umniejszenia
środków na łączną kwotę 52 017,3 tys. zł.
Wspieranie PUP w
pozyskaniu
dodatkowych
środków FP z
rezerwy MRPiPS.

Dodatkowo z rezerwy MRPiPS
samorządy powiatowe pozyskały środki w
wysokości 35 691,2 tys. zł, z czego na
poszczególne programy przypadło:

35 691 200,00

FP

Pozyskanie dodatkowych środków FP według potrzeb
samorządów powiatowych oraz prowadzenie
monitoringu wydatkowanych środków FP przez
samorządy powiatowe

- 200,0 tys. zł - dla bezrobotnych do 25
r.ż.,
- 3 974,1 tys. zł - dla bezrobotnych do 30
r.ż.,
- 4 808,9 tys. zł - dla bezrobotnych
powyżej 50 r.ż.,
- 5 979,7 tys. zł - dla osób bezrobotnych
w wieku 30-50 lat,
- 464,0 tys. zł - dla bezrobotnych
rodziców powracających na rynek pracy
oraz bezrobotnych sprawujących opiekę
nad osobą zależną,
- 446,4 tys. zł - realizacji robót
publicznych,
- 951,5 tys. zł - na program regionalny,
- 183,0 tys. zł - dla osób bezrobotnych
dotyczących wspierania tworzenia i
przystępowania do spółdzielni socjalnych,
- 8 418,8 tys. zł - dla bezrobotnych w
szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.
49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
- 4 901,0 tys. zł - dla bezrobotnych w
szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.
49 pkt 2 i 4-6 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- 5 363,8 tys. zł - dla bezrobotnych w
szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.
49 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
WUP pozyskał 14 881,1 tys. zł na zadania
fakultatywne, które zostały podzielone
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Uchwałą ZWW 1737/2016 z dnia 17
marca 2016 r. Ponadto zaopiniowano 6
wniosków samorządów powiatowych
Wielkopolski na finansowanie z rezerwy
FP innych fakultatywnych zadań na
łączną kwotę 425,6 tys. zł.

WUP dokonał weryfikacji
współczynników pod względem
spełnienia warunków do uzyskania
środków FP na wynagrodzenia, nagrody i
składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników PUP oraz nagrody
specjalne, w wysokości 19 155 500 zł.
Monitoring sytuacji
osób
niepełnosprawnych

Przygotowano analizę Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w 2015 roku

Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy

1. Raport: Ocena sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy i realizacji
zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2015 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2014/2015 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2015
rok.
4. Efektywność zatrudnieniowa w
Wielkopolsce w 2015 roku.
5. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce
w 2015 roku.
6. Niepełnosprawni bezrobotni
w Wielkopolsce w 2015 roku.
Raporty zostały przekazane do: MRPiPS,
SWW, Wojewody Wielkopolskiego,
samorządów powiatowych, WRRP, MEN,
PRZ, PRRP, organów prowadzących
placówki oświatowe, KO w Poznaniu,
Departamentu Edukacji i Nauki UMWW,
parlamentarzystów, instytucji rynku
pracy, PUP, OHP, ABK, instytucji i osób

Kontynuacja procedury

-

-

12 962,18

FP

Kontynuacja prowadzonego monitoringu.
Przygotowanie rocznego raportu za 2016 rok

Kontynuowanie przygotowywania stałych, corocznych
raportów dotyczących sytuacji na rynku pracy w
regionie, przeprowadzanie badań oraz analiz i
upowszechnianie ich wyników w celu poszerzenia
wiedzy i świadomości na temat sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy. Przygotowane zostaną
następujące raporty, analizy, biuletyny:
- Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i
realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2016 roku.
- Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2015/2016 na rynku pracy.
- Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2016
roku.
- Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2016 roku.
- Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w 2016
roku.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce
- Biuletyn Informacyjny WUP.

16

zainteresowanych problematyką rynku
pracy. Opracowania dostępne są na
stronie: wuppoznan.praca.gov.pl, w
zakładce Rynek pracy/Publikacje urzędu.
7. Biuletyn Informacyjny WUP.
8. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
w Wielkopolsce
9. •Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
Współdziałanie
z WRRP

7 626,00

W 2016 r. WRRP odbyły się
4 posiedzenia plenarne.
Podczas posiedzeń podjęto 52 uchwał, tj.:
1. Uchwała Nr 1/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie wykazu zawodów, w których
za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników może być
dokonywana refundacja kosztów
poniesionych przez pracodawcę na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia
społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w celu przygotowania
zawodowego.
2. Uchwała nr 2/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Chodzieży, ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2, kierunków kształcenia:
technik przemysłu mody, technik
chłodnictwa i klimatyzacji na poziomie
technikum, technik usług pocztowych
i finansowych na poziomie szkoły
policealnej oraz mechanik motocyklowy
na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej.
3. Uchwała nr 3/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Pile, ul. Teatralna 1, kierunku
kształcenia technik przemysłu mody na
poziomie technikum.
4. Uchwała nr 4/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
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Zespole Szkół Politechnicznych we
Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1,
kierunków kształcenia mechanik
precyzyjny, lakiernik oraz blacharz
samochodowy na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej.
5. Uchwała nr 5/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Koźminie Wlkp., ul. Zamkowa 1,
kierunków kształcenia technik spedytor
na poziomie technikum i florysta na
poziomie szkoły policealnej.
6. Uchwała nr 6/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5,
kierunków kształcenia wędliniarz i
piekarz na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej.
7. Uchwała nr 7/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół PrzyrodniczoPolitechnicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marszewie kierunków
kształcenia: technik analityk, technik
turystyki wiejskiej, technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki na poziomie
technikum oraz technik masażysta na
poziomie szkoły policealnej.
8. Uchwała nr 8/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie, ul Poznańska 36, kierunków
kształcenia kierowca mechanik na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
oraz technik usług kosmetycznych na
poziomie szkoły policealnej.
9. Uchwała nr 9/2016 WRRP w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Technicznych w
Pleszewie, ul Zielona 3, kierunków
kształcenia technik budownictwa oraz
technik elektryk na poziomie technikum.
10. Uchwała nr 10/2016 WRRP w
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Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół w Krzyżu
Wlkp., ul. Sikorskiego 15, kierunku
kształcenia technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym na poziomie
technikum.
11. Uchwała nr 11/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Słupcy, ul. Kopernika
11a, kierunków kształcenia technik
bezpieczeństwa i higieny pracy na
poziomie szkoły policealnej oraz
kierowca mechanik na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej.
12. Uchwała nr 12/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Strzałkowie, ul. Górna 12, kierunków
kształcenia na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej w następujących
zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz,
operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego oraz na poziomie technikum
w zawodach technik technologii żywności
oraz technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.
13. Uchwała nr 13/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu,
ul. Kcyńska 48, kierunków kształcenia:
technik organizacji reklamy, technik
przemysłu mody, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik automatyk
sterowania ruchem kolejowym oraz
technik elektroenergetyk transportu
szynowego na poziomie technikum.
14. Uchwała nr 14/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Kaliszu, ul. Wąska 13,
kierunku kształcenia technik przemysłu
mody na poziomie technikum.
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15. Uchwała nr 15/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Wielkopolskim
Samorządowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
ul. Mieszka I 27, kierunku kształcenia
opiekun osoby starszej i technik usług
kosmetycznych na poziomie szkoły
policealnej.
16. Uchwała nr 16/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół w Objezierzu
kierunku kształcenia stolarz na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej.
17. Uchwała nr 17/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Technicznych w Turku, ul. Milewskiego
3B, kierunku kształcenia technik
przemysłu mody na poziomie technikum.
18. Uchwała nr 18/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu,
ul. Wodna 11-13, kierunków kształcenia
technik technologii żywności na poziomie
technikum oraz operator maszyn i
urządzeń przemysłu spożywczego na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
19. Uchwała nr 19/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie, ul.
Cieszkowskiego 17, kierunków
kształcenia ślusarz i kierowca mechanik
na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej oraz technik bezpieczeństwa i
higieny pracy na poziomie szkoły
policealnej.
20. Uchwała nr 20/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych
w Grzybnie, kierunków kształcenia:
jeździec na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej i kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, technik technologii
żywności, technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, technik logistyk na
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poziomie technikum i kwalifikacyjnych
kursów zawodowych oraz technik
weterynarii na poziomie technikum i
szkoły policealnej.
21. Uchwała nr 21/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w
Trzemesznie, pl. Michała Kosmowskiego
5, kierunku kształcenia technik
informatyk na poziomie technikum.
22. Uchwała Nr 22/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie Sprawozdania z
wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2015 rok oraz Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2016
rok.
23. Uchwała nr 23/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Nr 1 w
Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1,
kierunków kształcenia: technik pojazdów
samochodowych na poziomie technikum,
kierowca mechanik na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej, opiekun
medyczny oraz technik drogownictwa na
poziomie szkoły policealnej.
24. Uchwała nr 24/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza
Wielkiego 17, kierunku kształcenia
technik przemysłu mody na poziomie
technikum.
25. Uchwała nr 25/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Handlowych
w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58,
kierunku kształcenia technik
lotniskowych służb operacyjnych na
poziomie technikum.
26. Uchwała nr 26/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Elektrycznych w Poznaniu, ul.
Dąbrowskiego 163, kierunku kształcenia
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technik informatyk na poziomie
technikum.
27. Uchwała nr 27/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Komunikacji
w Poznaniu, ul. Fredry 13, kierunku
kształcenia technik elektroenergetyk
transportu szynowego na poziomie
technikum.
28. Uchwała nr 28/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Łączności w
Poznaniu, ul. Przełajowa 4, kierunku
kształcenia technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym na poziomie
technikum.
29. Uchwała nr 29/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół GeodezyjnoDrogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska
33, kierunku kształcenia technik geolog
na poziomie technikum.
30. Uchwała nr 30/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Politechnicznych w Śremie, ul. ks.
Jerzego Popiełuszki 30, kierunków
kształcenia technik przemysłu mody na
poziomie technikum oraz kierowca
mechanik na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej.
31. Uchwała nr 31/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Technicznych w Śremie, ul. Staszica 3,
kierunku kształcenia technik inżynierii
środowiska i melioracji na poziomie
technikum.
32. Uchwała nr 32/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Komunikacji
w Poznaniu, ul. Fredry 13, kierunku
kształcenia technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym na poziomie
technikum.
33. Uchwała nr 33/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych
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Centrum Kształcenia Praktycznego w
Kaczkach Średnich, kierunków
kształcenia: technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki, technik
chłodnictwa i klimatyzacji, technik
urządzeń sanitarnych na poziomie
technikum oraz technik transportu
drogowego na poziomie szkoły
policealnej.
34. Uchwała nr 34/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół GórniczoEnergetycznych w Koninie, ul. kard. S.
Wyszyńskiego 3, kierunków kształcenia
technik spedytor na poziomie technikum
oraz monter- elektronik na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej.
35. Uchwała nr 35/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Technicznych i Hutniczych w Koninie, ul.
Kolska 1, kierunków kształcenia:
kierowca mechanik oraz mechanik
automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej.
36. Uchwała nr 36/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul.
Wielichowska 43a, kierunków kształcenia
technik elektryk i technik organizacji
reklamy na poziomie technikum
37. Uchwała nr 37/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w
Trzemesznie, pl. Michała Kosmowskiego
5, kierunku kształcenia kierowca
mechanik na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej.
38. Uchwała nr 38/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Kościelcu, ul. Kościelna 2, kierunków
kształcenia technik logistyk, technik
spedytor na poziomie technikum oraz
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monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
39. Uchwała nr 39/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych
w Grabonogu kierunku kształcenia
kierowca mechanik na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej.
40. Uchwała nr 40/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koźminie
Wielkopolskim kierunku kształcenia
technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki na poziomie technikum.
41. Uchwała nr 41/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Gnieźnie kierunków kształcenia:
kelner, technik hotelarstwa, technik
żywienia i usług gastronomicznych na
poziomie technikum oraz kucharz na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
42. Uchwała nr 42/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Grodzisku Wlkp. kierunku kształcenia
technik elektryk na poziomie technikum.
43. Uchwała nr 43/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej w
Zespole Szkół w Opalenicy kierunku
kształcenia opiekun medyczny na
poziomie szkoły policealnej.
44. Uchwała nr 44/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej w
Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie
kierunku kształcenia technik logistyk na
poziomie technikum.
45. Uchwała nr 45/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, pl. J.
Piłsudskiego 13, kierunku kształcenia
krawiec w Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Wilczynie.
46. Uchwała nr 46/2016 WRRP w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
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wojewódzkich kryteriów wydawania
zezwoleń na pracę cudzoziemców.
47. Uchwała nr 47/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Nr 3 w Międzychodzie kierunku
kształcenia technik spedytor na poziomie
technikum.
48. Uchwała nr 48/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie kierunków kształcenia:
dietetyk na poziomie szkoły policealnej,
technik geodeta na poziomie technikum i
szkoły policealnej, technik spedytor i
technik mechatronik na poziomie
technikum, mechanik motocyklowy,
operator maszyn leśnych oraz kierowca
mechanik na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej.
49. Uchwała nr 49/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu z dnia 31
sierpnia 2016 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, ul.
Złotowska 15, kierunków kształcenia:
fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, dekarz,
monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie,
blacharz samochodowy, mechanik
pojazdów samochodowych, elektryk,
elektromechanik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, cukiernik,
piekarz oraz stolarz na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej
50. Uchwała nr 50/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w
Tarcach kierunków kształcenia technik
transportu drogowego oraz technik usług
kosmetycznych na poziomie szkoły
policealnej.
51. Uchwala nr 51/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu w
Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej
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utworzenia w Zespole Szkół
Technicznych w Turku kierunków
kształcenia technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej oraz technik
automatyk na poziomie technikum.
52. Uchwała nr 52/2016 Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy w Poznaniu w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie
kierunku kształcenia mechanik-operator
maszyn do produkcji drzewnej na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Rada omówiła raporty, materiały i
informacje dot. wielkopolskiego rynku
pracy tj.:
1. Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku
pracy i realizacji zadań w zakresie
polityki rynku pracy w 2015 r.
2. Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik
2014/2015 na rynku pracy oraz programy
regionalne jako nowe narzędzie wsparcia
bezrobotnych w województwie
wielkopolskim.
3. Sprawozdanie z wykonania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2015 r.
oraz Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na 2016
rok.
4. Niepełnosprawni bezrobotni w
Wielkopolsce w latach 2013-2015.
5. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
2015 roku.
6. Przyznane i wydatkowane środki FP na
aktywizację bezrobotnych w 2015 roku.
7. Wysokość środków FP dla samorządów
powiatowych Wielkopolski na
finansowanie programów aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, w tym środków
na realizację projektów
współfinansowanych z EFS oraz środków
na finansowanie innych fakultatywnych
zadań w 2016 roku.
8. Wsparcie osób młodych w
województwie wielkopolskim w 2016
roku, w ramach zadania, o którym mowa
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w art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
9. Przyznane i wydatkowane środki
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w
2015 roku.
10. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
nowe możliwości rozwoju kształcenia
ustawicznego – wykorzystanie w
województwie.
11. Wsparcie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO WER i WRPO
w działaniach realizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w
latach 2015-2016.
12. Stan wdrażania działań EFS w
zakresie powierzonym do realizacji WUP
w Poznaniu.
13. Realizacja badania satysfakcji klienta
powiatowych urzędów pracy w
województwie wielkopolskim.
14. Realizacja badania Barometr
zawodów.
15. Uwarunkowania sytuacji zawodowej
absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych
w Wielkopolsce.
16. Zatrudnianie cudzoziemców na
terenie Wielkopolski na przykładzie
obywateli Ukrainy.
17. Rola agencji zatrudnienia w
kształtowaniu rynku pracy w
Wielkopolsce.
18. Realizacja zlecania działań
aktywizacyjnych w województwie.
19. Stan doradztwa zawodowego w
Wielkopolsce.
Ponadto Rada podjęła 1 stanowisko:
Stanowisko WRRP w Poznaniu podjęte
w dniu 14 października 2016 r. w sprawie
sposobu przyznawania przez starostów
środków na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Realizacja programu
regionalnego

Celem programu regionalnego, którego
realizacja rozpoczęła się w 2016 roku
i kontynuowana będzie do 2018 roku jest
aktywizacja osób długotrwale
bezrobotnych w woj. wielkopolskim,
wymagających dodatkowego wsparcia
poprzez działania aktywizacyjne.
Dokonując doboru uczestników programu
regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy
przeprowadził diagnozę sytuacji osób
bezrobotnych, obejmującą w
szczególności kategorie bezrobotnych o
najwyższym udziale w ogólnej liczbie
bezrobotnych.
Analiza wykazała, że w strukturze
bezrobotnych najwyższy udział mają
bezrobotne kobiety, a następnie
długotrwale bezrobotni. Na tej podstawie
WUP określił grupę długotrwale
bezrobotnych, w tym minimum 50%
kobiet, jako grupę dla której zasadne jest
dodatkowe wsparcie finansowe i
aktywizacja zawodowa w ramach działań
programu regionalnego. Ta grupa to 10
powiatów, w których udział osób
długotrwale bezrobotnych w ogólnej
liczbie bezrobotnych był wyższy od
średniej – 49,2% w całym województwie.
Spośród nich cztery samorządy
powiatowe zaakceptowały założenia
Programu Regionalnego i przygotowały
propozycje swoich zadań i w
konsekwencji zostały objęte Programem.
Powiaty te to: chodzieski, gnieźnieński,
gostyński oraz koniński.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej udzielił wsparcia finansowego
z rezerwy Funduszu Pracy na podstawie
porozumienia nr 1/2016 z dn. 26.08.2016
r. powiatowym urzędom pracy w
Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu i Koninie
w ogólnej kwocie 951,5 tys. zł. Program
zakładał, że działaniami obejmie łącznie
115 osób, w tym 58 kobiet. W dniu
02.12.2016 r. na wniosek ww.
powiatowych urzędów pracy podpisano
aneks do porozumienia nr 1/2016
umniejszający przyznaną kwotę z rezerwy

951 500,00

FP

Planuje się kolejny program regionalny na rok 2017
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Funduszu Pracy o 49,2 tys. zł (z 951,5 tys.
zł na 902,3 tys. zł) przy jednoczesnym
zwiększeniu liczby osób objętych
aktywizacją o 12 osób (z 115 osób na 127
osób) w tym o 8 kobiet (z 58 osób na 66
osób).
Monitorowanie
zmian społecznogospodarczych oraz
realizacja badań i
analiz rynku pracy w
Wielkopolsce

Pozyskiwanie danych z powiatów,
dotyczących sytuacji na lokalnym rynku
pracy, monitorowanie zmian społecznogospodarczych i potrzeb rynku pracy oraz
systematyczne dostarczanie aktualnej i
rzetelnej wiedzy na ten temat, w tym
opracowania:
•
Biuletyn Informacyjny WUP
(12 zeszytów)
•

•

Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych

Kontynuacja prowadzonego monitoring

24 105,60

FP

-

-

9 348,00

EFS

155 226,00

WRPO 20142020/FP

Publikacja z badań własnych
„Profile powiatów”(2 zeszyty)

Osie priorytetowe 6 i Realizacja dwóch badań zleconych:
8 badanie
•
Wnętrza przyszłości – branża
inteligentnych
meblarska oraz wyposażenia
specjalizacji
wnętrz
zawartych w
Regionalnej Strategii •
Procesy logistyczne – logistyka,
Innowacji 2015 –
transport i gospodarka
2020
magazynowa. Badanie
realizowane przy wsparciu
eksperta.

129 575,00

Realizacja badania „Branża IT na wielkopolskim
rynku pracy” (w ramach badań inteligentnych
specjalizacji) oraz badania „Kondycja i potrzeby
wielkopolskich pracobiorców”, wpisujące się w
monitoring Osi priorytetowych

WRPO 20142020/FP

Badania pozwoliły na diagnozę stanu
dwóch branż o dużym potencjale
rozwojowym w regionie
Monitorowanie
polityk publicznych
w ramach sieci
WROT

Kompleksowe badanie uwarunkowań
społeczno-gospodarczych wielkopolskich
powiatów - opracowanie „Profile
powiatów” wykazujących zróżnicowanie
wewnętrzne regionu oraz realizacja badań
tematycznych, w tym:

Stan doradztwa zawodowego w

Upowszechnienie wyników badań poprzez druk
publikacji z badań własnych
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szkołach ponadgimnazjalnych w
województwie wielkopolskim


Bariery występujące w powrocie
kobiet na rynek pracy po urodzeniu
dziecka oraz formy ich
przezwyciężania



Opracowanie raportu pn.
„Zapotrzebowanie na pracowników
zgłoszone do wielkopolskich służb
zatrudnienia w 2015r.”



Opracowanie raportu pn. „Formy
aktywizacji osób bezrobotnych na
wielkopolskim rynku pracy w
2015r.”



Badanie dot. sytuacji zawodowej
kobiet posiadających dziecko do 3
roku życia na terenie województwa
wielkopolskiego

Raportowanie bieżących prac w ramach
wsparcia zarządzania strategicznego i
wdrażania WRPO 2014+
Opracowanie wkładów merytorycznych z
zakresu rynku pracy dla potrzeb DRP-I-1
/WROT, w tym współudział w
opracowaniu „Analizy sytuacji społecznoekonomicznej województwa
wielkopolskiego w obszarach
oddziaływania Europejskiego Funduszu
Społecznego 2016”oraz artykuły w
„Biuletynie Wielkopolskiego
Regionalnego Obserwatorium
Terytorialnego” nr V i VI.

Kontynuacja działań zgodnie z planem sieci WROT

Rozpowszechnianie informacji o rynku
pracy, uzyskanych na podstawie
zrealizowanych badań i analiz, poprzez:

dystrybucję publikacji


udział w zewnętrznych

4 489,80

FP
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konferencjach i seminariach wraz z
prezentowaniem dorobku
badawczego.

Zlecanie działań
aktywizacyjnych na
rzecz osób
długotrwale
bezrobotnych
agencjom
zatrudnienia



bieżącą aktualizację strony
internetowej WUP



organizację konferencji
podsumowującej badanie Procesy
logistyczne – logistyka, transport i
gospodarka magazynowa

Realizacja umowy, podpisanej z
realizatorem zewnętrznym w 2016 r.,
w ramach której 1500 osób długotrwale
bezrobotnych z określonym II albo III
profilem pomocy z powiatów
czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego,
poznańskiego, słupeckiego
i wągrowieckiego uczestniczy
w działaniach aktywizacyjnych,
mających doprowadzić do zatrudnienia.
Rozliczenie umowy nastąpi w 2017 roku.
Podpisanie drugiej umowy, z kolejnym
realizatorem zewnętrznym, w ramach
której 1 000 osób długotrwale
bezrobotnych z określonym II albo III
profilem pomocy z powiatów kolskiego,
konińskiego i wrzesińskiego uczestniczy
w działaniach aktywizacyjnych, mających
doprowadzić do zatrudnienia. Rozliczenie
umowy nastąpi w 2018 roku.

5 020 700,00

FP

700 000,00

FP

Prowadzenie działań monitoringowych i kontrolnych
umożliwiających ocenę, czy działania aktywizacyjne
są prowadzone zgodnie z zawartymi umowami.

31

Poradnictwo
zawodowe

W 2016 roku doradcy zawodowi z WUP
Poznań objęli usługami poradnictwa
zawodowego w formie konsultacji
indywidualnych 9 927 osób. Podczas
rozmów doradcy pomagali m.in. w
planowaniu kariery zawodowej,
określaniu zainteresowań zawodowych,
przygotowaniu do rozmów
kwalifikacyjnych, podejmowaniu decyzji
o założeniu własnej działalności
gospodarczej, pomagali w rozwiązywaniu
indywidualnych problemów
zawodowych. Porady indywidualne
wspomagane były diagnostyką
psychologiczną.
W ramach poradnictwa grupowego
doradcy zawodowi przeprowadzili łącznie
235 zajęć warsztatowych i
informacyjnych rozwijających
umiejętności poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia oraz radzenia sobie w
sytuacjach problemowych na rynku pracy
oraz w życiu codziennym. W zajęciach
grupowych wzięło udział 2 730 osób
dorosłych. Wśród zagadnień
tematycznych realizowanych podczas
zajęć grupowych znalazły się m.in.
metody poszukiwania pracy, aktualności z
rynku pracy, autoprezentacja w procesie
rekrutacji, zakładanie własnej firmy i
postawy przedsiębiorcze, bilans
kompetencji, asertywna komunikacja,
radzenie sobie ze stresem, przełamywanie
wewnętrznych barier i wzmacnianie
poczucia własnej wartości i inne.
Aby ułatwić dostęp do usług urzędów
pracy (w tym do wsparcia doradców
zawodowych) kontynuowano obsługę
Punktów Informacyjno –
Konsultacyjnych w systemie Zielona
Linia, zorganizowano kolejną edycję
„Drzwi Otwartych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu” oraz
promowano ideę poradnictwa
zawodowego.

5 500,00

FP

Świadczenie usług doradczych dla osób
odczuwających trudności na rynku pracy, rozwijanie
poradnictwa indywidualnego i grupowego adekwatnie
do potrzeb klientów i zmian na rynku pracy.
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Szkolenia

Jednym z ustawowych zadań Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu jest działalność
metodyczno – szkoleniowa w zakresie
usług rynku pracy na rzecz powiatowych
urzędów pracy. W 2016 roku
przygotowano i przeprowadzono cykl
szkoleń dla doradców zawodowych i
doradców klienta pracujących w
bezpośredniej obsłudze osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.
Łącznie odbyło się 8 szkoleń, w których
wzięło udział 150 pracowników PUP z
terenu Wielkopolski. Szkolenia
prowadzone były przez kadrę CIiPKZ
WUP Poznań. Celem działalności
szkoleniowej było doskonalenie warsztatu
pracy kadry PUP, uzyskanie przez
doradców zawodowych/doradców klienta
nowych uprawnień a także
rozpowszechnianie w urzędach –
rekomendowanych przez MRPiPS –
metod pracy z klientem.
Szkolenia grupowe doskonalące warsztat
pracy pracowników PUP:

Kontynuacja działalności szkoleniowej, tworzenie
programów szkoleniowych.

658,58

FP

23 994,23

FP

„Rozmowa – kluczowe narzędzie pracy
doradcy klienta”,
„Poszukiwanie i wzmacnianie zasobów
klienta w pracy doradczej”,
„Trudny klient – źródła trudności i
sposoby radzenia sobie z nim”
„Profilowanie pomocy dla osób
bezrobotnych” – 2 szkolenia
indywidualne dla PUP

Szkolenia grupowe w zakresie realizacji
podstawowych usług rynku pracy w
ramach umowy zawartej pomiędzy
MRPiPS a Samorządem Województwa
Wielkopolskiego:
Program „Szukam pracy” – 2 edycje,
„Profilowanie pomocy dla osób
bezrobotnych”
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Wspieranie
mobilności
przestrzennej, w tym
międzynarodowej
w ramach sieci
EURES poprzez:
informowanie
poszukujących pracy
o warunkach życia i
pracy w EOG,
organizacja targów
pracy, rekrutacji,
wymianę informacji,
szkolenia,
współpracę z PUP i
ABK

1. Zorganizowano 2 projekty rekrutacyjne
dla pracodawców zagranicznych:
Hiszpania – VIVA Hotels
(08.02.2016 r.)
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), instruktor
fitness, technik przy przedstawieniach
(światło i dźwięk) / animator, akrobata
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 6 ( w tym: 5 podczas
rozmów w WUP w Poznaniu, 1 za
pośrednictwem Skype)
Liczba osób zatrudnionych: 9

0

-

0

-

Hiszpania – IBEROSTAR
(07.03.2016 r.)
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), instruktor
sportowy oraz fitness
Liczba przeprowadzonych rozmów: 10
Liczba osób zatrudnionych: 4

0

-

2. Realizowano międzynarodowe
pośrednictwo pracy
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 1053
Liczba wakatów: 6074
Liczba przyjętych CV: 217
Liczba kontaktów WUP z bezrobotnymi
i poszukującymi pracy: 8112
Liczba osób zatrudnionych: min. 16

0

-

Działanie powinno być kontynuowane, gdyż przede
wszystkim daje możliwość znalezienia sezonowego
i stałego zatrudnienia osobom posiadającym
odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju
zatrudnieniu. Ponadto organizacja rekrutacji dla
konkretnego pracodawcy daje większe szanse
na znalezienie zatrudnienia konkretnej grupie osób
poszukujących pracy. Ze względu na coraz mniejsze
zainteresowanie wyjazdami grupowymi do pracy
za granicą, niezbędna jest realizacja dodatkowych
działań promocyjnych w ramach bieżącej pracy.

Działanie powinno być kontynuowane, ponieważ daje
możliwość znalezienia zatrudnienia poza granicami
Polski przez najbardziej mobilnych pracowników.
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3. Zorganizowano 2 spotkania
w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy:

Łącznie:
690,80

Konferencja „Uwarunkowania sytuacji
młodzieży ponadgimnazjalnej na
wielkopolskim rynku pracy” (14.04.2016
r.)

372,98

Konferencja „Rola prywatnych agencji
zatrudnienia w kształtowaniu rynku pracy
w Wielkopolsce” (22.11.2016 r.)

317,82

FP

Inicjatywy w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy będą realizowane
w związku z dużym zainteresowaniem Partnerów
wspólną realizacją działań. Zgodnie z wynikami analiz
prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu
oraz
propozycjami
Sygnatariuszy
Partnerstwa tematyka spotkań będzie dostosowywana
do zmian zachodzących na wielkopolskim rynku
pracy.

Rezultaty:
Liczba zorganizowanych spotkań: 2

4. Nie zorganizowano Europejskich Dni
Pracy on-line 2016 dla pracodawców
krajowych i zagranicznych.
Rezultaty:
Liczba odsłon strony internetowej: Liczba wystawców: Liczba pracodawców: Liczba państw z których pochodzili
przedstawiciele Publicznych Służb
Zatrudnienia/doradcy EURES z
zagranicy: Liczba prezentacji: (przyczyna: ograniczona liczba wydarzeń
przewidziana do podziału pomiędzy kraje
UE/EOG, w związku z tym, w Polsce
zorganizowano w 2016 r. 2 wydarzenia:
targi on-line przez WUP Katowicach oraz
OHP.)
5. Uczestniczono w następujących
konferencjach/
seminariach/szkoleniach/targach pracy
organizowanych przez partnerów rynku
pracy:
X Targi Edukacji i Pracy zorganizowane
przez GCI w Mosinie (01.03.2016 r.),
XI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
zorganizowane przez Powiatowy Urząd

0

-

Łącznie:
54,00

budżet

w tym:

-

Działania nie zaplanowano do realizacji w roku 2017.

Działanie powinno być kontynuowane ze względu na
możliwość wymiany informacji pomiędzy
uczestnikami spotkań, nawiązania kontaktów
z instytucjami zewnętrznymi oraz promocji usług
i ofert pracy w ramach sieci EURES wśród osób, które
korzystają tylko z usług świadczonych przez partnerów
rynku pracy i nie mają możliwości skorzystania z
bezpośrednich spotkań z pracownikami realizującymi
pośrednictwo pracy w ramach EURES.

-
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Pracy w Szamotułach (16.03.2016 r.),
Uczestnictwo w charakterze prelegenta w
spotkaniu warsztatowym dla studentów
Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(14.04.2016 r.),

-

XVII Gnieźnieńskie Powiatowe Targi
Pracy zorganizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Gnieźnie
(26.04.2016 r.),

27,00

budżet

XVIII Gnieźnieńskie Powiatowe Targi
Pracy zorganizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Gnieźnie
(25.10.2016 r.),

27,00

budżet

-

-

Działanie realizowane na prośbę niemieckich służb
zatrudnienia pomimo faktu, że od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby pośredniczenia w przekazywaniu
dokumentów studentów oraz uczniów, niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na pracę.

-

-

Organizowanie szkoleń powinno być kontynuowane ze
względu na fakt, że umożliwiają one wymianę
informacji dotyczących tematyki EURES oraz
zacieśnienie współpracy pomiędzy pracownikami
publicznych służb zatrudnienia

Rezultaty:
Liczba wydarzeń: 5
6. Pośredniczono
w przekazywaniu informacji
i dokumentów studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół ogólnokształcących)
zainteresowanych podjęciem pracy na
terenie Niemiec (we współpracy
z Biurami Karier)
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 0
(przyczyny: pomimo promocji projektu za
pośrednictwem mediów, Biur Karier oraz
Powiatowych Urzędów Pracy z
Wielkopolski studenci uczelni wyższych
oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych nie złożyli
wymaganych dokumentów)
7. Nie zorganizowano szkolenia dla
pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych WUP w Poznaniu
zajmujących się tematyką EURES.
Rezultaty:
Liczba szkoleń: 0
Liczba uczestników: 0
(przyczyna: w 2016 roku nie było
konieczności przeprowadzenia ww.
szkolenia w związku z brakiem istotnych
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zmian w zasadach funkcjonowania
EURES, które należałoby omówić z
przedstawicielami PUP i WUP)
-

-

Należy kontynuować współpracę z uczelniami
wyższymi, gdyż dzięki uczestnictwu w tego typu
wydarzeniach pracownicy WUP mają możliwość
dotarcia z ofertami pracy oraz informacjami
do młodych, mobilnych osób.

9. Nie zorganizowano cyklu warsztatów i
konsultacji indywidualnych dla osób
powracających do kraju
Rezultaty:
Liczba warsztatów: 0
(przyczyna: brak zainteresowania osób,
które powróciły do kraju)

-

-

Działanie będzie realizowane w przypadku zgłoszenia
się osób zainteresowanych uczestnictwem w
spotkaniach.
(brak zgłoszeń w 2016 r.)

10. Zorganizowano 2 dyżury
niemieckiego doradcy EURES
w siedzibie WUP w Poznaniu (działanie
nie ujęte w planie na
2016 r.). Dyżury miały na celu
przedstawienie warunków życia
i pracy w Niemczech oraz informacji nt.
aktualnych ofert pracy. (09.03.2016 r.
oraz 06.06.2016 r.)
Rezultaty:
Liczba spotkań: 2

-

-

Działanie powinno być kontynuowane, gdyż przede
wszystkim daje możliwość znalezienia zatrudnienia
najbardziej
mobilnym
pracownikom.
Ponadto
umożliwia uzyskanie niezbędnych informacji nt.
warunków życia i pracy w Niemczech.

11. Organizacja i prowadzenie
w charakterze prelegenta spotkania

-

-

Działanie będzie realizowane w przypadku zgłoszenia
się osób zainteresowanych uczestnictwem w

8. Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
Targi „Kariera na Językach”
zorganizowane przez Biuro Karier
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
(17.05.2016 r.),
„Targi Wyjazdów i Programów
Zagranicznych” zorganizowane przez
Biuro Karier UAM w Poznaniu, Koło
Naukowe Edukacji Międzykulturowej,
Migrant Info Point, Pracownię Integracji
Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR oraz
SIETAR Polska (31.05.2016 r.),
XIX edycja „Akademii Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Karier Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(25.10.2016 r.).
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dla studentów z Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu z zakresu
funkcjonowania WUP w Poznaniu
(04.11.2016 r.). (Działanie nie ujęte
w planie na 2016 r.)
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1
Wortal PSZ

Wortal PSZ stanowi centralny i
podstawowy serwis internetowy PSZ.
Zawiera on m.in. informacje skierowane
dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
dla pracodawców i przedsiębiorców,
oferty pracy, kalendarz targów, giełd i
szkoleń. W 2016 r. realizowana była
bieżąca obsługa strony wraz z jej
aktualizacjami (np. powstała podstrona
poświęcona Gwarancjom dla Młodzieży).
PO WER
Liczba osób bezrobotnych, w tym
PI 8ii Trwała
długotrwale bezrobotnych objęta
integracja na rynku wsparciem w programie - 10 606 osób
pracy ludzi młodych, (wartość kumulatywna od początku
w szczególności tych, wdrażania Działania)
którzy nie pracują,
nie kształcą się ani
nie szkolą, w tym
ludzi młodych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i ludzi
młodych
wywodzących się ze
środowisk
marginalizowanych,
także poprzez
wdrażania gwarancji
dla młodzieży
Działanie 1.1
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na
regionalnym rynku
pracy – projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego

spotkaniach.

-

EFS

Kontraktacja
środków w
ramach
Poddziałania
1.1.1
PO WER
wyniosła w
2016 r.
67 873 335,63
zł,
uwzględniała
ona cały limit
FP na rok 2016
oraz część PUP
założyła
zobowiązania
na rok 2017,
które zostaną
poniesione z
limitu FP na rok
2017.

EFS/FP

-
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Funduszu
Społecznego
Tryb
pozakonkursowy
realizowany przez
PUP.
PO WER
PI 8ii Trwała
integracja na rynku
pracy ludzi młodych,
w szczególności tych,
którzy nie pracują,
nie kształcą się ani
nie szkolą, w tym
ludzi młodych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i ludzi
młodych
wywodzących się ze
środowisk
marginalizowanych,
także poprzez
wdrażania gwarancji
dla młodzieży
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Tryb konkursowy
Kontynuacja
konkursu, ujętego w
Planie Działań na
Rzecz Zatrudnienia
w Województwie
Wielkopolskim na
2015 rok.

Liczba osób bezrobotnych objętych
wsparciem w programie – 0
Liczba osób biernych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu objętych wsparciem w
programie – 0
Docelowa liczba osób objętych
wsparciem będzie wykazana po
podpisaniu wszystkich umów. Do końca
roku 2016 podpisano 3 umowy, planuje
się w 2017 r. docelowo podpisanie
jeszcze 34 umów.

Kontraktacja
środków z
konkursu z
2015 r. w
ramach
Poddziałania
1.2.1
PO WER
wyniosła w
2016 r.
2 571 999,65 zł,
dalsza
kontraktacja
będzie
następowała
w roku 2017.

EFS/BP/
wkład własny
beneficjenta
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WRPO 2014+
PI 8i
Dostęp do
zatrudnienia dla
osób poszukujących
pracy i osób
biernych zawodowo,
w tym długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy
na
rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie
mobilności
pracowników
Działanie 6.1
Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących
pracy – projekty
pozakonkursowe
realizowane przez
PSZ
WRPO 2014-2020
PI 8i
Dostęp do
zatrudnienia dla
osób poszukujących
pracy i osób
biernych zawodowo,
w tym długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy
na
rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie
mobilności
pracowników
Działanie 6.2
Aktywizacja
zawodowa
Kontynuacja
konkursu, ujętego w

Liczba osób objętych wsparciem
aktywizacji zawodowej w programie 7 457 (wartość kumulatywna od początku
wdrażania Działania)

Kontraktacja
środków w
ramach
Działania 6.1
WRPO 2014+
wyniosła w
2016 r.
31 645 030,06
zł,
uwzględniała
ona cały limit
FP na rok 2016
oraz część PUP
założyła
zobowiązania
na rok 2017,
które zostaną
poniesione z
limitu FP na rok
2017.

EFS/FP

Liczba osób objętych wsparciem
aktywizacji zawodowej w programie - 0
Docelowa liczba osób objętych
wsparciem będzie wykazana po
podpisaniu wszystkich umów. Do końca
roku 2016 podpisano 7 umów, planuje się
w 2017 r. docelowo podpisanie jeszcze 57
umów.

Kontraktacja
środków z
konkursu z
2015 r. w
ramach
Działania 6.2
WRPO 2014 +
wyniosła w
2016 r.
14 715 470,67
zł, dalsza
kontraktacja
będzie
następowała
w roku 2017.

EFS/BP/ wkład
własny
beneficjenta
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WUW

ROPS

Planie Działań na
Rzecz Zatrudnienia
w Województwie
Wielkopolskim na
2015 rok.
Podnoszenie
kwalifikacji
pracowników PUP

ZAZ

ZAZ

Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe WRPO
2014+

Podniesie kwalifikacji 72 osób,
pracowników powiatowych urzędów
pracy poprzez szkolenie z zakresu:
1. Postępowania w przedmiocie
przyznania i utraty statusu osoby
bezrobotnej.
2. Postępowania w sprawie przyznania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych i
innych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Trybów nadzwyczajnych weryfikacji
decyzji administracyjnych stosowanych
przez powiatowe urzędy pracy.
4. Postępowania w przedmiocie zwrotu
nienależne pobranego świadczenia.
5. Postępowania w przedmiocie
odroczenia płatności, rozłożenia na raty
oraz umorzenia żądanych należności.
Dofinansowanie kosztów działania
9 374 364,00 zł
Zakładów Aktywności Zawodowej ze
PFRON
środków PFRON będących w dyspozycji
będących w
SWW. Dofinansowanie naliczane jest dla
dyspozycji
osób niepełnosprawnych zaliczanych do
Samorządu
znacznego stopnia niepełnosprawności
Województwa
oraz umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną).
Dofinansowanie kosztów działania
863 520,00 zł
Zakładów Aktywności Zawodowej z
- budżet
budżetu SWW. Dofinansowanie naliczane Województwa
jest dla osób niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego stopnia
niepełnosprawności oraz umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną).
W 2016 r. działania sieciujące rozpoczęto Budżet projektu
od października, zatrudniając specjalistę
wynosi:
ds. sieciowania w ramach 1 etatu i
3 397 135,08 zł
zakupiono sprzęt komputerowy
wkład własny
wyposażając jego stanowisko pracy.
lidera i
Przeprowadzono działania koncepcyjnopartnerów to:
merytoryczne dotyczące planowanych
172 237,25 zł

-

Kontynuacja działań w połączeniu z analizą zagadnień
zgłaszanych przez powiatowe urzędy pracy z terenu
Wielkopolski.

ZAZ

Dofinansowanie kosztów działania Zakładów
Aktywności Zawodowej ze środków PFRON będących
w dyspozycji SWW

ZAZ

Dofinansowanie kosztów działania Zakładów
Aktywności Zawodowej ze środków budżetu SWW

Projekt
współfinansowan
y ze środków
europejskich EFS
w ramach WRPO
2014+

W ramach projektu przewiduje się podjęcie działań w
obszarze integracji i aktywizacji społeczno –
zawodowej skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o
charakterze środowiskowym.
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Projekt „Sieć
dobrego wsparcia”.
Liderem projektu
jest Wielkopolskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich, partner
projektu: ROPS w
Poznaniu

działań. Zorganizowano i
przeprowadzono 2 spotkania sieciujące w
tym jedno subregionalne w Koninie
i jedno powiatowe w powiecie
wrzesińskim. Uczestnikami spotkań
sieciujących byli przedstawiciele władz
lokalnych, instytucji pomocy i integracji
społecznej, rynku pracy i NGO. W
spotkaniach uczestniczyło 79 osób.
Działaniami sieciującymi objęto 34
samorządy lokalne. Na stronie www
ROPS zamieszczono informacje o
projekcie.

dofinansowanie
UE:
3 224 897,83 zł
wydatki ROPS
poniesione w
roku 2016:
19 744,77 zł

Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe WRPO
2014+
Projekt „Aktywna
integracja w
powiecie
złotowskim”.
Liderem projektu
jest Fundacja
AKME, partner
projektu: Miejsko –
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Jastrowiu,
Wielkopolski
Związek
Pracodawców
LEWIATAN, ROPS
w Poznaniu
Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe WRPO
2014+
Projekt „Rozwój
Usług Aktywnej
Integracji w
Subregionie

W 2016 r. działania sieciujące rozpoczęto
w grudniu. Zatrudniono od 1 grudnia
2016 r. specjalistę ds. sieciowania w
ramach 0.25 etatu. Przeprowadzono
działania koncepcyjno-merytoryczne
dotyczące planowanych działań, w tym
dotyczące przeprowadzenia powiatowego
spotkania sieciującego, które planuje się
przeprowadzić w styczniu 2017 r. oraz
innych spotkań sieciujących w gminach
powiatu złotowskiego . Na stronie www
ROPS zamieszczono informacje
o projekcie.

Budżet projektu
wynosi:
1 443 822,00 zł
wkład własny
lidera i
partnerów to:
72 244,25 zł
dofinansowanie
UE:
1 371 577,75 zł
wydatki ROPS
poniesione w
roku 2016:
1 433,23 zł

Projekt
współfinansowan
y ze środków
europejskich EFS
w ramach WRPO
2014+

W ramach projektu przewiduje się podjęcie działań w
obszarze integracji i aktywizacji społeczno –
zawodowej skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o
charakterze środowiskowym.

W 2016 r. działania sieciujące rozpoczęto
od października, zatrudniając specjalistę
ds. sieciowania w ramach 1 etatu i
zakupiono sprzęt komputerowy
wyposażając jego stanowisko pracy.
Przeprowadzono działania koncepcyjnomerytoryczne dotyczące planowanych
działań. Zorganizowano i
przeprowadzono 2 spotkania sieciujące w
powiecie pleszewskim i kaliskim.
Uczestnikami spotkań sieciujących byli

Budżet projektu
wynosi:
2 699 624,43 zł
wkład własny
lidera i
partnerów to:
135 199,53 zł
dofinansowanie
UE:
2 564 424,90 zł
wydatki ROPS

Projekt
współfinansowan
y ze środków
europejskich EFS
w ramach WRPO
2014+

W ramach projektu przewiduje się podjęcie działań w
obszarze integracji i aktywizacji społeczno –
zawodowej skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o
charakterze środowiskowym.
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1.2 Trwała
aktywizacja ludzi
młodych
poszukujących
zatrudnienia

WUP

Kaliskim”. Liderem
projektu jest Gminny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Gołuchowie,
parterami projektu:
Miejsko-Gminny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Pleszewie, Fundacja
AKME, ROPS w
Poznaniu
Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe WRPO
2014+
Projekt „Na ścieżce
reintegracji –
działania sieciujące
w subregionie
pilskim”. Liderem
projektu jest
Fundacja Nowy
Horyzont, partner
projektu: ROPS w
Poznaniu
Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących
pracy

przedstawiciele władz lokalnych,
instytucji pomocy i integracji społecznej,
rynku pracy i NGO. W spotkaniach
uczestniczyło 82 osoby. Działaniami
sieciującymi objęto14 samorządów
lokalnych. Na stronie www ROPS
zamieszczono informacje o projekcie.

poniesione w
roku 2016:
22 044,56 zł

W 2016 r. działania sieciujące rozpoczęto
w grudniu. Zatrudniono od 1 grudnia
2016 r. specjalistę ds. sieciowania w
ramach 0.75 etatu i zakupiono sprzęt
komputerowy wyposażając jego
stanowisko pracy. Przeprowadzono
działania koncepcyjno-merytoryczne
dotyczące planowanych działań, w tym
dotyczące przeprowadzenia powiatowego
spotkania sieciującego, które planuje się
przeprowadzić w styczniu 2017 r. oraz
innych spotkań sieciujących w gminach
subregionu pilskiego. Na stronie www
ROPS zamieszczono informacje o
projekcie.

Budżet projektu
wynosi:
1 932 081,00 zł
wkład własny
lidera i
partnerów to:
96 604,05 zł
dofinansowanie
UE:
1 835 476,95 zł
wydatki ROPS
poniesione w
roku 2016:
8 259,56 zł

Projekt
współfinansowan
y ze środków
europejskich EFS
w ramach WRPO
2014+

- WUP wspiera i promuje Program GdM
poprzez zamieszczanie aktualnych
informacji na stronie internetowej
(http://wuppoznan.praca.gov.pl/gwarancj
e-dla-mlodziezy) oraz bieżący monitoring

-

-

Bieżąca aktualizacja

-

-

Kontynuowanie współpracy z ABK w celu
podniesienia świadomości pracowników tych instytucji
na temat regionalnego rynku pracy

-

-

Wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu trafnych
decyzji zawodowych, poprzez realizowanie działań
ułatwiających młodzieży uczącej się rozpoznawanie
potrzeb rynku pracy i planowanie swojego rozwoju
zawodowego.

- Przekazywano do ABK informacje na
temat wielkopolskiego rynku pracy w
formie przygotowanych przez WUP
raportów z badań i analiz
Poradnictwo
zawodowe

W 2016 roku doradcy zawodowi z WUP
Poznań objęli usługami w formie
indywidualnych konsultacji
informacyjnych 937 uczniów (do 18 roku
życia). W ramach współpracy z takimi
instytucjami jak: uczelnie wyższe, szkoły

W ramach projektu przewiduje się podjęcie działań w
obszarze integracji i aktywizacji społeczno –
zawodowej skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o
charakterze środowiskowym.
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ponadgimnazjalne, szkoły specjalne,
OHP, dom dziecka, przeprowadzono
łącznie 69 grupowych spotkań
informacyjno – doradczych dla młodych
osób, wśród których były 252 osoby
poniżej 18 roku życia.
Tematyka zajęć, zgodnie ze zgłaszanym
przez ww. instytucje zapotrzebowaniem,
dotyczyła takich zagadnień jak: moja
pierwsza praca, skuteczne metody
poszukiwania pracy, aktywne postawy na
rynku pracy, zasady autoprezentacji w
dokumentach aplikacyjnych i podczas
rozmów kwalifikacyjnych, rozwój
umiejętności społecznych zwiększających
skuteczność w działaniu i realizowaniu
swoich celów edukacyjnych i
zawodowych. Przeprowadzono konkurs
wiedzy o rynku pracy podczas „Drzwi
Otwartych WUP” dla uczniów jednej z
poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.
Kontynuowano współpracę z
Akademickimi Biurami Karier
organizując spotkania ze studentami,
uczestnicząc w przedsięwzięciach
targowych np. w Akademii Rozwoju i
Przedsiębiorczości.
Zwiększanie
możliwości nabycia
doświadczenia
zawodowego
poprzez realizację
ofert pracy
sezonowej dla
uczniów, studentów
oraz absolwentów.

1. Pośredniczono w przekazywaniu
informacji i dokumentów studentów
uczelni wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
ogólnokształcących) zainteresowanych
podjęciem pracy na terenie Niemiec (we
współpracy z Biurami Karier)
Liczba przekazanych dokumentów: 0
(przyczyny: pomimo promocji projektu za
pośrednictwem mediów, Biur Karier oraz
Powiatowych Urzędów Pracy
z Wielkopolski studenci uczelni wyższych
oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych nie złożyli
wymaganych dokumentów)

-

-

Działanie realizowane na prośbę niemieckich służb
zatrudnienia pomimo faktu, że od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby
pośredniczenia
w
przekazywaniu
dokumentów studentów oraz uczniów, niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na pracę.

2. Zrealizowano 2 projekty rekrutacyjne

-

-

Działanie powinno być kontynuowane, gdyż przede

44

dla animatorów do hoteli w Hiszpanii:
Hiszpania – VIVA Hotels
(08.02.2016 r.)
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), instruktor
fitness, technik przy przedstawieniach
(światło i dźwięk) / animator, akrobata
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 6 ( w tym: 5 podczas
rozmów w WUP w Poznaniu, 1 za
pośrednictwem Skype)
Liczba osób zatrudnionych: 9
Hiszpania – IBEROSTAR
(07.03.2016 r.)
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), instruktor
sportowy oraz fitness
Liczba przeprowadzonych rozmów: 10
Liczba osób zatrudnionych: 4

-

-

-

-

-

-

wszystkim daje możliwość znalezienia sezonowego
zatrudnienia osobom pochodzącym z obszarów
rolniczych, a także posiadających odpowiednie
doświadczenie w tego rodzaju zatrudnieniu. Ponadto
organizacja rekrutacji dla konkretnego pracodawcy
daje większe szanse na znalezienie zatrudnienia
konkretnej grupie osób poszukujących pracy.

3. Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
Targi „Kariera na Językach”
zorganizowane przez Biuro Karier
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
(17.05.2016 r.),

Należy kontynuować współpracę z uczelniami
wyższymi, gdyż dzięki uczestnictwu w tego typu
wydarzeniach pracownicy WUP mają możliwość
dotarcia z ofertami pracy oraz informacjami
do młodych, mobilnych osób.

„Targi Wyjazdów i Programów
Zagranicznych” zorganizowane przez
Biuro Karier UAM w Poznaniu, Koło
Naukowe Edukacji Międzykulturowej,
Migrant Info Point, Pracownię Integracji
Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR oraz
SIETAR Polska (31.05.2016 r.),
XIX edycja „Akademii Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Karier Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(25.10.2016 r.).
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Biuro Karier
UAM

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

WWK OHP

PO WER
PI 8ii
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1
PO WER
PI 8ii
Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1
Targi pracy/
szkolenia
przygotowujące do
wejścia na rynek
pracy/ indywidualne
porady doradcze
Pomoc w
rozpoczęciu
działalności
gospodarczej na
rzecz młodych
rolników - Premie
dla młodych
rolników w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014 – 2020

Organizowanie
konkursów,
pokazów, turniejów i
olimpiad
zawodowych.

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Rozwój systemu współpracy uczelni z otoczeniem
gospodarczym, kolejne edycje targów pracy,
kontynuacja działań doradczych.

Zrealizowano uczestnictwo w targach
pracy i przedsiębiorczości oraz
spotkaniach międzyinstytucjonalnych
dotyczących rynku pracy i współpracy z
pracodawcami
Podczas
naboru
przeprowadzonego
w dniach 31.03.2016r. – 29.04.2016r.
wpłynęło 511 wniosków o przyznanie
pomocy.
Wydano 822 pozytywnych decyzji
przyznających Premię na łączną kwotę
88,2 mln zł (decyzje wydane w roku 2016
dotyczą
wniosków
z
naborów
przeprowadzonych od początku trwania
Programu).
Wydane środki przeznaczone są na
stymulowanie
zmian
strukturalnych
w sektorze rolnym poprzez ułatwienie
przejmowania lub zakładania gospodarstw przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
W roku 2016 zorganizowano konkursy
„Sprawny w zawodzie” na szczeblu
lokalnym i wojewódzkim w zawodzie
fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych oraz konkurs wiedzy
BHP. Zwycięzcy tych konkursów
reprezentowali woj. wielkopolskie na
szczeblu krajowym.
Młodzież OHP brała również udział w:
Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim
„Młody Fryzjer” we Wrześni zajmując
miejsc na podium w różnych kategoriach
konkursowych;
Olimpiadzie Techniki Samochodowej w
Warszawie;
XIII pokazie umiejętności uczniowskich
w zawodzie piekarz organizowanym

26 560 000,00

23 756,20

EFRROW/ środki Kontynuacja zadań związanych z obsługą wniosków
krajowe
złożonych w ramach w/w działania.

Budżet OHP

Aktywność młodzieży w proponowanych
przedsięwzięciach pozwala stwierdzić, że działania w
tym zakresie warte są kontynuacji w kolejnym roku.
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Aktywizacja
zawodowa
młodzieży –
poradnictwo
zawodowe,
pośrednictwo pracy

przez Cech Rzemiosł Różnych w Pile
zajmując I miejsce;
VII Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół
Cukierniczych EXPO-SWEET
otrzymując wy-różnienie i certyfikat;
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przetwórstwa Mięsa im. Iwony
Mossakowskiej;
IV Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie;
warsztatach wikliniarskich dla
przedszkolaków w Poznaniu;
Regionalnych Targach Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.;
Targach Pracy organizowanych przez
Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu;
VIII konkursie ekologicznym
organizowanym przez Izbę Gospodarczą
Północnej Wielkopolski w Pile;
zajęciach edukacyjnych pn. „10
przykazań eko-obywatela” organizowane
przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo
Leśnej - Zdrojowa Góra w Pile.
- Liczba osób objętych usługą
pośrednictwa pracy – 11 400
- Liczba pozyskanych miejsc pracy –
10 912
- Liczba podjęć pracy 10 206

-

-

Kontynuacja zadań z poradnictwa zawodowego dla
zawodowego, informacji zawodowej i nauki
aktywnego poszukiwania pracy.

Kontynuacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy.

- Liczba zorganizowanych giełd pracy –
284
- Liczba osób objętych poradnictwem
zawodowym i informacją zawodową –
63 014,
w tym:
MCIZ – 18 793
MCK – 44 221
Jednostki rynku pracy objęły swoją
działalnością młodzież uczącą się w
szkołach gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, studentów, osoby
bezrobotne, osoby z grupy NEET, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym,
osadzone w więzieniach i przebywające w
aresztach śledczych.
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1.3 Wspieranie
WUP
tworzenia nowych
miejsc pracy
szczególnie na
obszarach
o niskim
wskaźniku
zatrudnienia

PO WER
PI 8ii
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1
PO WER
PI 8ii
Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1
Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020,
poddziałanie 19.2.
„Wsparcie na
wdrażanie operacji
w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność”
Wsparcie inwestycji
w tworzenie i rozwój
działalności
pozarolniczej Rozwój
przedsiębiorczości rozwój usług
rolniczych w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014 – 2020

Działanie 1.3
WRPO 2014+
Wsparcie
przedsiębiorczości
i infrastruktury na
rzecz rozwoju
gospodarczego

W 2016 roku 15 Lokalnych Grup
Działania zakończyło nabory
wniosków. Wg stanu na 10.01.2017 r.,
do UMWW przekazano 275 wniosków
o przyznanie pomocy dotyczących
podejmowania lub rozwijania
działalności gospodarczej. Aktualnie
trwa ocena złożonych wniosków, nie
zawarto jeszcze umów o przyznanie
pomocy.
Podczas naboru przeprowadzonego
w dniach 31.10.2016r. – 29.11.2016r.
wpłynęło 459 wniosków o przyznanie
pomocy na łączną kwotę pomocy 185
mln zł.
Środki przeznaczane są na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów,
promocja zatrudnienia poza
gospodarstwem na obszarach wiejskich
poprzez rozwijanie przez osoby
fizyczne, prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej
działalności gospodarczej w zakresie
usług rolniczych.
Tworzenie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości, szczególnie dla
nowopowstałych przedsiębiorstw,
zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju
dzięki poprawie jakości specjalistycznych
usług oraz polepszeniu infrastruktury IOB
na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym
dla regionalnych inteligentnych
specjalizacji. W ramach działania 1.3 do

-

-

Działanie będzie kontynuowane w 2017 roku – ocena
złożonych wniosków oraz kolejne nabory ogłaszane
przez Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na
terenie województwa wielkopolskiego.

-

-

Kontynuacja zadań związanych z obsługa wniosków
złożonych w ramach w/w działania.

4 142 000,00

EFRR

Realizacja działania 1.3 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
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dnia 31 grudnia 2016 r. zawarto 9 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania
z EFRR w wysokości 4,142 mln zł.
Działanie 1.4
WRPO 2014+
Internacjonalizacja
gospodarki
regionalnej

Działanie 1.5
WRPO 2014+
Wzmocnienie
konkurencyjności
przedsiębiorstw

WWK OHP

GdM

Wsparcie działań mających na celu
zwiększenie poziomu handlu
zagranicznego sektora MŚP, a co za tym
idzie większe umiędzynarodowienie
regionalnej gospodarki, co powoduje
wzrost konkurencyjności oraz szybszy
rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw.
W ramach działania 1.4 do dnia 31 grudnia
2016 r. zawarto 98 umów z Beneficjentami
na kwotę dofinansowania z EFRR w
wysokości 66,330 mln zł.
Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
sektora MŚP poprzez wzmocnienie
aktywności inwestycyjnej. Wsparcie
sektora dzięki takim działaniom jak
podniesienie poziomu innowacyjności,
ekoinnowacje, efektywność energetyczna
oraz rozpowszechnianie wykorzystania
technik informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach działania 1.5 do dnia 31 grudnia
2016 r. zawarto 326 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z
EFRR w wysokości 891,471 mln zł.
Realizacja dwóch projektów :
„Obudź swój potencjał” okres realizacji
1 luty 2016 – 30 kwietnia 2017. Projekt
realizowany na terenie całej
wielkopolski. Wsparciem zostały objęte
220 osób w wieku 18- 24 lat z grupy
NEET poprzez zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej oraz zdolności
do zatrudnienia w trakcie trwania
projektu. Uczestnicy zostali objęci
wsparciem opiekuńczowychowawczym, psychologicznomotywacyjny, doradztwem zawodowym
z opracowaniem (IPD). W ramach
zadania wszyscy uczestnicy zostali
objęci ubezpieczeniem, mieli
zapewnione wyżywienie podczas zajęć
oraz dofinansowanie dojazdów na
zajęcia. Uczestnicy zdobyli nowe
umiejętności i kwalifikacje niezbędne w
celu wejścia na rynek pracy i
zwiększenie swoich szans na

66 330 000,00

EFRR

Realizacja działania 1.4 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

891 471 000,00

EFRR

Realizacja działania 1.5 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

1 240 113,21

EFS/budżet

Ostatnim etapem projektu „Obudź swój potencjał” jest
odbycie 3 – miesięcznych staży zawodowych w celu
nabycia umiejętności praktycznych .
W ramach zwiększenia samooceny uczestników i
kompleksowego przygotowania ich do wejścia na
rynek pracy realizowane będą warsztaty z zakresu
kreowania wizerunku, usługa stylisty i zakup ubioru.
Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet
i mężczyzn. W okresie do 30 kwietnia 2017 roku.
Do końca sierpnia 2017 roku w ramach realizacji
projektu „Akcja Aktywizacja” uczestnicy ukończą
Kwalifikacyjne Kursy zawodowe, Kursy komputerowe
o standardzie ECDL, kurs językowy, prawo jazdy kat.
B i kurs przedsiębiorczości. Zapewniony będzie też
kurs metamorfozy zawierający : warsztaty z zakresu
kreowania wizerunku, usługi stylisty połączony z
zakupem ubioru.
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zatrudnienie. Odbyli kursy zawodowe,
językowe, komputerowe (ECDL),
prawo jazdy kat. B i kurs
przedsiębiorczości.
„Akcja aktywizacja” – okres realizacji 1
marca 2016 – 31 sierpnia 2017.
Wsparciem objęto 220 uczestników w
podziale na trzy grupy wiekowe:
Grupa I grupa (15-17 lat)
-bierna zawodowo, zaniedbująca
obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki (nie kontynuująca nauki po
ukończeniu gimnazjum),
-zagrożona wykluczeniem społecznym,
-mająca problem z odnalezieniem się na
rynku pracy i usamodzielnieniem się.
Grupa I A (15-16 lat)
-osoby znajdujące się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, które posiadają
wykształcenie na poziomie szkoły
podstawowej (dopuszcza się też
uczestników z nieukończonym
poziomem ISCED I),
-osoby wykazujące słabe wyniki w
nauce i dużą absencję na zajęciach.
Uczestnicy zostało objęci wsparciem
opiekuńczo-wychowawcze
uczestniczyli w indywidualnych
zajęciach z doradztwa zawodowego,
otrzymali wsparcie psychologiczne
wraz z zajęciami z zakresu zapobiegania
depresji w ramach treningów i
warsztatów. Ponadto uczestnikom
zapewniono warsztaty wyrównawcze z
przedmiotów szkolnych i kurs
językowy.
Wszystkie formy wsparcia zakończyły
się 31 grudnia 2016 roku.
Grupa IB (16-17 lat)
-osoby znajdujące się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, które posiadają
wykształcenie na poziomie gimnazjum,
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-osoby nie posiadające kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego lub
posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe,
-osoby posiadające opóźnienia w cyklu
kształcenia.
Uczestnicy zostało objęci wsparciem
opiekuńczo-wychowawcze, zajęciami z
indywidualnego doradztwa
zawodowego, brali udział we wsparciu
psychologicznym i
w zajęciach z zakresu zapobiegania
depresji, ponadto aby sprawnie poruszać
się na rynku pracy braki udział w
warsztatach aktywnego poszukiwania
pracy.

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8iii
Praca na własny

II grupa (18-24 lata)
-Osoby bierne zawodowo, nieuczące
się, których ograniczenia materialne i
środowiskowe, a także brak kwalifikacji
zawodowych, niedostosowane do
potrzeb rynku pracy oraz brak
doświadczenia zawodowego
-osoby znajdujące się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, które posiadają
wykształcenie na poziomie szkoły
podstawowej
-osoby nie posiadające kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego,
-osoby posiadające zawód lub
kwalifikacje zawodowe, które po
skończeniu nauki nie mogą znaleźć
zatrudnienia.
Uczestnicy zostali objęci wsparciem
opiekuńczo-wychowawczym,
psychologiczno-motywacyjny,
doradztwem zawodowym z
opracowaniem (IPD). W ramach
zadania wszyscy uczestnicy zostali
objęci ubezpieczeniem, mieli
zapewnione wyżywienie podczas zajęć
oraz dofinansowanie dojazdów na
zajęcia.
Dnia 25.09.2015 r. został ogłoszony
Łączna wartość
konkurs nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30umów podpisanych
001/15. Nabór wniosków o
oraz
dofinansowanie trwał od 02.11.2015 do przewidzianych do

EFS,
BP, wkład
własny

Podpisanie pozostałych umów oraz realizacja działań w
ramach już podpisanych umów.
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rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie
przedsiębiorstw, w
tym innowacyjnych
mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8iii
Praca na własny
rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie
przedsiębiorstw, w
tym innowacyjnych
mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

16.11.2015 r. Konkurs został
rozstrzygnięty 30 czerwca 2016 r.,
ponadto 25 listopada 2016 r. w wyniku
przeprowadzonej procedury
odwoławczej w ramach konkursu
zostało zatwierdzonych do
dofinansowania 5 projektów. W ramach
konkursu podpisano 28 umów o
dofinansowanie projektu na kwotę:
56 434 970,03 ZŁ. Pozostało do
podpisania 5 umów o dofinansowanie
projektu na kwotę: 12 425 069,08 ZŁ.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

podpisania w
ramach konkursu
wynosi:
68 860 039,11
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.03.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.06.2016 do
30.08.2016 r. W dniu 24 października
2016 zakończyła się ocena strategiczna
ZIT dla wniosków złożonych w
konkursie. W 2016 r. rozpoczęła się
ocena formalno-merytoryczna
złożonych wniosków.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano umów w
ramach konkursu.
Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi:
5 431 529,41
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład
własny

Dnia 25.09.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30001/15. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 23.11.2015 do
07.12.2015 r. Konkurs został
rozstrzygnięty 13 maja 2016 r., ponadto
21 września 2016 r. w wyniku
przeprowadzonej procedury
odwoławczej w ramach konkursu został
zatwierdzony do dofinansowania 1

Łączna wartość
umów podpisanych
oraz
przewidzianych do
podpisania w
ramach konkursu
wynosi:
18 910 509,71
(100% wydatków
kwalifiko-

EFS,
wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

1.4 Wsparcie na
rzecz godzenia
życia
zawodowego
i prywatnego

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Poddziałanie 6.3.2
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość w
ramach ZIT dla
rozwoju AKO
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8iv
Równość mężczyzn i
kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym
dostęp do
zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie
życia zawodowego i

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.
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prywatnego oraz
promowanie
równości
wynagrodzeń za taką
samą pracę
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.4.1
Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu
opieki nad małymi
dziećmi
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8iv
Równość mężczyzn i
kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym
dostęp do
zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie
życia zawodowego i
prywatnego oraz
promowanie
równości
wynagrodzeń za taką
samą pracę

projekt. W ramach konkursu podpisano
26 umów o dofinansowanie projektu na
kwotę: 17 049 521,82 ZŁ. Pozostały do
podpisania 2 umowy o dofinansowanie
projektu na kwotę:
1 860 987,87 ZŁ.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

walnych)

Dnia 30.08.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.04.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.09.2016 do
31.10.2016 r. W dniu 2 grudnia 2016 r.
zakończyła się ocena strategiczna ZIT
dla wniosków złożonych w konkursie.
W 2016 r. rozpoczęła się ocena
formalno-merytoryczna złożonych
wniosków. Pierwsze wskaźniki
rezultatu będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano umów w
ramach konkursu.
Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi:
10 588 235,29
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.4.2
Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu
opieki nad małymi
dziećmi w ramach
ZIT dla MOF
Poznania
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1.5
WUP
Przygotowanie
przedsiębiorców
i pracowników
do zmiany
gospodarczej oraz
wsparcie
kompetencji
innowacyjnych
w regionie

Departament
Gospodarki
UMWW

Inicjowanie
i realizacja
przedsięwzięć
mających na celu
rozwiązanie lub
łagodzenie
problemów
związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy, w tym
realizacja
programów wsparcia
dla tych
przedsiębiorstw
Projekt systemowy
Ministerstwa
Gospodarki pt.:
„Sieć Centrów
Obsługi Inwestorów
i Eksporterów
(COIE)”realizowany
w ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka,
2007-2013

Monitorowano zadania realizowane
przez PUP na rzecz przedsiębiorstw
planujących zwolnienia grupowe.

-

-

Opracowanie analizy dot. zwolnień grupowych w 2016
roku

Opracowano analizę Zwolnienia
grupowe w Wielkopolsce w 2015roku,
która została zamieszczona na stronie
wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce
Rynek pracy/Publikacje
urzędu/Opracowania i analizy.

Bezpłatne usługi pro-eksport dla 50
przedsiębiorców z terenu województwa
wielkopolskiego.

Nastąpi kontynuacja działań monitorujących.

234 008,35

UMWW 100%

Kontynuacja działania w 2017 r.

Priorytet VI Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym,
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów i
eksporterów
(COIE).W latach
2016-2020
realizowana jest
trwałość projektu
systemowego.
WRPO 2014+
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Oś priorytetowa 1:
Innowacyjna i
konkurencyjna
gospodarka
Priorytet
inwestycyjny 3b:
Opracowanie i
wdrażanie nowych
modeli biznesowych
dla MŚP, w
szczególności w celu
umiędzynarodowieni
a
Działanie 1.4:
Internacjonalizacja
gospodarki
regionalnej
Poddziałanie 1.4.2:
Promocja gospodarcza
regionu
Projekt „Gospodarna
Wielkopolska”

Organizacja udziału przedsiębiorców
oraz jednostek samorządu terytorialnego
z terenu województwa wielkopolskiego
w 4 imprezach targowych:
HKTDC Food Expo, Hong Kong
(Chiny), 11-13.08.2016 (6 firm),
EXPO REAL, Monachium (Niemcy),
04-06.10.2016 (10 jst),
SIAL Paris, Paryż (Francja),
16-20.10.2016 (10 firm),
SIAL Middle East, Abu Dhabi
(Zjednoczone Emiraty Arabskie),
05-07.12.2016 (8 firm).

1 635 250,73

ERDF 85%
UMWW 15%

Kontynuacja działań w 2017 r.

10 524,00

UMWW 100%

Kontynuacja działań w 2017 r.

Opracowanie analizy p.n. „Strategie
wchodzenia na rynki zagraniczne”
(wykonawca: INVESTIN Sp.z o.o. w
Warszawie).

Bieżące działania
Departamentu
Gospodarki
Organizacja spotkań informacyjnych dla
wielkopolskich przedsiębiorstw w
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego:
1. „Rynek włoski – możliwości
eksportowe dla przedsiębiorstw z
Wielkopolski” – 23.02.2016 r., w
spotkaniu uczestniczyło 19
przedstawicieli firm i IOB.
2. Udział w Poznańskich Dniach
Przedsiębiorczości ze stoiskiem
Wielkopolskiego COIE oraz prezentacja
usług świadczonych przez COIE –
20.04.2016.
3. „Zmiany wynikające z wdrożenia od
01.05.2016 r. Unijnego Kodeksu
celnego”- 16.03.2016 r., w spotkaniu
uczestniczyło 80 przedstawicieli firm i
IOB.
4. „I Forum Eksportowe dla
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przedsiębiorców zainteresowanych
ekspansją zagraniczną” - 28.04.2016 r.,
w spotkaniu uczestniczyło 80
przedstawicieli firm i IOB.
5. „Szanse dla wielkopolskich
przedsiębiorstw na rynku USA” 20.06.2016 r., w spotkaniu
uczestniczyło 37 przedstawicieli firm i
IOB.
6. Udział w I Forum Gospodarczym
Gminy Wągrowiec – 6.07.2016 r., w
spotkaniu uczestniczyło 15
przedstawicieli firm i IOB.
7. „Szanse dla wielkopolskich
przedsiębiorstw na rynku chińskim” 8.11.2016 r., w spotkaniu uczestniczyło
40 przedstawicieli firm i IOB.
8. Udział w II Forum Eksportowe dla
przedsiębiorców zainteresowanych
ekspansją zagraniczną - 5.12.2016 r., w
spotkaniu uczestniczyło 90
przedstawicieli firm i IOB.
9. Udział w konferencji „Skuteczne
wsparcie eksportu – podbój rynków”
Leszno, 25.11.2016.
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 1.3
WRPO 2014+
Wsparcie
przedsiębiorczości
i infrastruktury na
rzecz rozwoju
gospodarczego
Działanie 1.4
WRPO 2014+
Internacjonalizacja
gospodarki
regionalnej

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Działanie 1.5
WRPO 2014+
Wzmocnienie
konkurencyjności
przedsiębiorstw
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8v
Przystosowanie

Patrz Priorytet 1, Zadanie nr 1.3

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 04.04.2016 do

Umowy do
podpisania na
kwotę:
16 111 063,64

EFS,
Planuje się podpisanie umów oraz realizację działań w
BP, wkład własny ramach podpisanych umów.
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pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do
zmian
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Działanie 6.5
Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i
wsparcie procesów
adaptacyjnych

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8v
Przystosowanie
pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do
zmian
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

ROPS

Działanie 6.5
Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i
wsparcie procesów
adaptacyjnych
Działanie 4.1.
Innowacje społeczne
Projekt „Przepis na
wielkopolską
innowację społeczną
– usługi opiekuńcze

15.04.2016 r. Konkurs został
rozstrzygnięty 15 grudnia 2016 r.
W ramach konkursu wybrano 11
projektów, w ramach których zostaną
podpisane umowy o dofinansowanie
projektu. Pierwsze wskaźniki rezultatu
będą dostępne w 2017 r.
Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30003/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie rozpoczął się 30.12.2016
i zakończył się 18.01.2017 r.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

W 2016 r. nie
EFS,
podpisano
BP, wkład własny
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana na
konkurs
wynosi:
7 005 882,35
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie oceny formalno
– merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.

Dnia 16.05.2016 r. został ogłoszony
Łączna wartość
EFS,
Podpisanie pozostałych umów oraz realizacja działań
konkurs nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30umów
BP, wkład własny w ramach już podpisanych umów.
002/16. Nabór wniosków o
podpisanych
dofinansowanie trwał od 20.06.2016 do
oraz
05.07.2016 r. Konkurs został
przewidzianych
rozstrzygnięty 15 listopada 2016 r.
do podpisania w
W ramach konkursu podpisano 3 umowy
ramach
o dofinansowanie projektu na kwotę: 48
konkursu:
687 952,42 ZŁ. Pozostały do podpisania 2 63 738 737,60
umowy o dofinansowanie projektu na
(100%
kwotę:
wydatków
15 050 785,18 ZŁ.
kwalifikoPierwsze wskaźniki rezultatu będą
walnych)
dostępne w 2017 r.

W 2016 r. działania rozpoczęto we
wrześniu. Zatrudniono 2 specjalistów ds.
rozwoju usług w wymiarze 1 etatu od 1
października 2016 roku. Przeprowadzono
5 warsztatów informacyjnoedukacyjnych, powstała 1 platforma
współpracy oraz przeprowadzono 12
spotkań doradczych z potencjalnymi

Budżet projektu
Projekt
wynosi:
współfinansowan
2 770 401,57
y ze środków
zł, z czego
europejskich EFS
wkład własny
w ramach
ROPS i
PO WER 2014+
partnerów to:
83 112,05 zł,

Wsparcie rozwoju 30 innowacyjnych
pomysłów/rozwiązań, które przyczynią się do
skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania
problemów społecznych związanych z
zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych.
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dla osób zależnych”.

1.6 Wspieranie
aktywności
zawodowej osób
starszych

WUP

Liderem projektu
jest ROPS,
partnerami projektu:
Miasto Poznań,
Poznańskie Centrum
SuperkomputerowoSieciowe.
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.2

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie
aktywności
zawodowej
pracowników
poprzez działania
prozdrowotne

innowatorami.

dofinansowanie
UE: 2 612
211,64 zł
wydatki ROPS
w roku 2016
83 505,52 zł

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony
Podpisano
EFS,
konkurs nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30umowę na
BP, wkład własny
001/16. Nabór wniosków o
kwotę:
dofinansowanie trwał od 01.02.2016 do
6 245 976,33
12.02.2016 r. Konkurs został
(100%
rozstrzygnięty 7 kwietnia 2016 r.
wydatków
W ramach konkursu podpisano jedną
kwalifikoumowę o dofinansowanie projektu.
walnych)
Wartość osiągniętych wskaźników:
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS
zgłosiły się na badanie profilaktyczne:
341 osób.
Dnia 21.11.2016 r. został ogłoszony
W 2016 r. nie
EFS,
konkurs nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30podpisano
BP, wkład własny
004/16. Nabór wniosków o
umów w
dofinansowanie rozpoczął się 22.12.2016
ramach
r. i zakończył się 05.01.2017 r. Pierwsze
konkursu.
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017
Kwota
r.
przewidziana na
konkurs
wynosi:
510 000,00
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Realizacja działań w ramach podpisanej umowy.

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie oceny formalno
– merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.
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WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie
aktywności
zawodowej
pracowników
poprzez działania
prozdrowotne
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

Dnia 21.11.2016 r. został ogłoszony
W 2016 r. nie
EFS,
konkurs nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30podpisano
BP, wkład własny
005/16. Nabór wniosków o
umów w
dofinansowanie rozpoczął się 22.12.2016
ramach
r. i zakończył się 05.01.2017 r. Pierwsze
konkursu.
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017
Kwota
r.
przewidziana na
konkurs
wynosi:
2 375 000,00
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)
Dnia 30.08.2016 r. został ogłoszony
W 2016 r. nie
EFS,
konkurs nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30podpisano
BP, wkład własny
003/16. Nabór wniosków o
umów w
dofinansowanie trwał od 30.09.2016 do
ramach
17.10.2016 r. W 2016 r. rozpoczęła się
konkursu.
ocena formalno-merytoryczna złożonych
Kwota
wniosków. Pierwsze wskaźniki rezultatu
przewidziana na
będą dostępne w 2017 r.
konkurs
wynosi:
18 269 195,29
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)
Przewidziany nabór w trybie
konkursowym nie odbył się.

-

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie oceny formalno
– merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.

EFS,
W ramach Poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności
BP, wkład własny zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
planowane jest ogłoszenie naboru w trybie
konkursowym w III kwartale 2017 r.

Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie
aktywności
zawodowej
pracowników
poprzez działania
prozdrowotne w
ramach ZIT dla
MOF Poznania
Priorytet 2. Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne
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2.1 Wspieranie
zwiększenia
liczby miejsc w
przedszkolach,
szczególnie w
małych ośrodkach

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

KO

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Działanie 9.3
WRPO 2014+
Inwestowanie w
rozwój infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej

Wsparcie dla projektów dotyczących
adaptacji, modernizacji, przebudowy,
rozbudowy oraz wyposażenia i doposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne istniejących
obiektów w celu utworzenia nowych miejsc
w przedszkolach lub innych formach
edukacji przedszkolnej. W ramach działania
9.3 do 31 grudnia 2016 r. zawarto 15 umów
z Beneficjentami na kwotę dofinansowania z
EFRR z wysokości 11,831 mln zł.
Upowszechnianie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
informacji
podejmowało działania
dotyczącej celowości upowszechniające wychowanie
i wagi wychowania
przedszkolne, w trakcie narad
przedszkolnego
z dyrektorami przedszkoli, szkół
organom
podstawowych, gimnazjów i szkół
prowadzącym na
ponadgimnazjalnych oraz z organami
konferencjach,
prowadzącymi, w zakresie planowania
naradach,
i organizacji zajęć i zmian prawnych.
warsztatach
Podczas szkoleń zwraca się uwagę na
i szkoleniach.
systematyczną współpracę przedszkola z
partnerami, co sprzyja integracji
środowiska oraz buduje poczucie
bezpieczeństwa dzieci. Wielkopolski
Kurator Oświaty zorganizował m.in.
Konferencję „Organizowanie,
planowanie i realizowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w
przedszkolu, szkole” oraz cykliczną Galę
utalentowanych Młodych Wielkopolan.
Na stronie internetowej KO znajdują się
zakładki: Eksperymenty i innowacje
pedagogiczne, Przykłady dobrych
praktyk, Programy i projekty, gdzie
zamieszczane są informacje o
inicjatywach edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego oraz
materiały dydaktyczne. Szczególnie
cenne przedsięwzięcia organizowane
przez przedszkola i inne instytucje
otrzymują patronat Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie

Dnia 30.05.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30001/15. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.06.2015 do
13.07.2015 r. Konkurs został

11 831 000,00

EFRR

-

Łączna wartość
umów
podpisanych w
ramach
konkursu

EFS,
wkład własny

Realizacja działania 9.3 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

Kontynuacja działań

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.

60

przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości
wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia

rozstrzygnięty 8 października 2015 r.
W ramach konkursu podpisano 7 umów
o dofinansowanie projektu.
Wartość osiągniętych wskaźników:
Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w
programie – 88 szt.

wynosi:
3 186 967,50
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.1
Edukacja
przedszkolna –
projekty konkursowe
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości
wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z

Dnia 05.02.2016 r. został ogłoszony
Łączna wartość
konkurs nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30umów
001/16. Nabór wniosków o
podpisanych
dofinansowanie trwał od 08.03.2016 do
oraz
18.03.2016 r. Konkurs został
przewidzianych
rozstrzygnięty 14 września 2016 r.
do podpisania
W ramach konkursu podpisano 47 umów
w ramach
o dofinansowanie projektu na kwotę: 18
konkursu
602 151,38 zł.
wynosi:
Ponadto 9 grudnia 2016 r. w wyniku
25 053 103,47
przeprowadzonej procedury
(100%
odwoławczej w ramach konkursu zostały
wydatków
zatwierdzone do dofinansowania 4
kwalifikoprojekty. Wartość dofinansowania
walnych
wynosi 1 566 946,86 zł.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

EFS,
wkład własny

Planuje się podpisanie pozostałych umów oraz
realizacja działań w ramach już podpisanych
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uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.1
Edukacja
przedszkolna –
projekty konkursowe
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości
wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia

Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30002/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie rozpoczął się 30.12.2016
r. i zakończył się 25.01.2017 r. W
ramach konkursu przewiduje się
wyłącznie wsparcie projektów zgodnych
z Mandatem Terytorialnym
poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych (Piła, Gniezno,
Leszno). Pierwsze wskaźniki rezultatu
będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
1 349 187,92
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
wkład własny

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie oceny
formalno – merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
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2.2 Zapewnienie
dostępu do dobrej
jakości edukacji
podstawowej i
ponadpodstawo-wej w małych
ośrodkach
miejskich i
wiejskich

WUP

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WWK OHP

Poddziałanie 8.1.1
Edukacja
przedszkolna –
projekty konkursowe
Oś priorytetowa 8
Badanie własne realizowane we
Edukacja
współpracy z PUP - Stan doradztwa
zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych w województwie
wielkopolskim
Działanie 9.3
WRPO 2014+
Inwestowanie w
rozwój infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej
Zapewnienie
Młodzieży będącej pod opieką OHP:
właściwych
warunków i form
 zapewniono kształcenie ogólne
kształcenia
zgodnie z ich potrzebami
młodzieży OHP.
edukacyjnymi;
Współpraca
z organami
 udzielano wsparcia pedagogicznego;
administracji
i samorządu w
 organizowano zajęcia dydaktyczno zakresie kształcenia
wyrównawcze służące
i wychowania
wyrównywaniu braków
młodzieży.
programowych;

-

-

Upowszechnienie wyników badania w publikacji z
badań własnych i poprzez stronę internetową WUP w
Poznaniu

Patrz Priorytet 2, Zadanie nr 2.

20 892,38

Budżet OHP

Mając na względzie dobrą współpracę z organami
samorządowymi, pracodawcami i
przedstawicielami instytucji wspierających
młodzież, działania podejmowane w minionym
roku należy kontynuować.

 prowadzono zajęcia służące
rozpoznawaniu i rozwijaniu ich
zainteresowań i uzdolnień;
 prowadzono zajęcia profilaktyczne;
 organizowano przedsięwzięcia mające
na celu aktywne spędzanie czasu
wolnego;
 organizowano wycieczki edukacyjne
do dużych fabryk np. Skoda czy
Volkswagen w Poznaniu, a także do
zakładów pracy specjalizujących się
w kształceniu w zawodach
unikatowych.
KO

Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych

Na stronie internetowej KO w Poznaniu
są opublikowane: dane adresowe szkół i
placówek województwa

Budżet KO

Kontynuacja działań
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z systemu informacji wielkopolskiego, wyszukiwarka szkół,
oświatowej (SIO)
linki do strony MEN z danymi szkół
ogólnopolskich. Internetowe bazy
danych są aktualizowane corocznie (wg
stanu na 30 września). Dane SIO są
również udostępniane na indywidualne
prośby odbiorców zewnętrznych.
Kuratorium udziela upoważnienie
dostępu do nowego SIO jednostkom
samorządu terytorialnego.

Publikacja
informatora w wersji
elektronicznej
o możliwościach
kształcenia w
szkołach
ponadgimnazjalnych
.

Udostępnienie na stronie internetowej
KO w Poznaniu dostępnych baz szkół.
Uczniowie gimnazjów wspólnie z
rodzicami podejmując decyzję o
wyborze kierunku kształcenia mają
możliwość uzyskania informacji
związanej z naborem do szkół
ponadgimnazjalnych. Młodzież i osoby
dorosłe chętnie korzystają z internetowej
formy poszukiwania interesującej szkoły,
zawodu, kierunku kształcenia
przydatnego dla planowania własnej
kariery

Uzyskanie przez
nauczycieli i
oświatową kadrę
kierowniczą
dodatkowych
kwalifikacji
oraz
uzupełnienie
brakujących
kwalifikacji.

W 2016 r. Wielkopolski Kurator Oświaty
wydał zgody na rozpoczęcie 8 kursów
kwalifikacyjnych, których realizację
zaplanowano na rok 2016-2017,
zorganizowanych przez 2 publiczne i 1
niepubliczną placówkę doskonalenia
nauczycieli (posiadających akredytację)
mających swą siedzibę na terenie
Wielkopolski. Dodatkowe kwalifikacje
zdobyło lub uzupełniało niepełne
kwalifikacje 185 nauczycieli.
Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach
kwalifikacyjnych z zakresu:
- zarządzania oświatą,
- wczesnego nauczania języka obcego,
- przygotowania pedagogicznego do
nauczania języka obcego.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat
pracy oraz umiejętności zarządzania

Budżet KO

Kontynuacja działań

Budżet KO
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szkołą/placówką, przyczyniając się do
podniesienia jakości kształcenia oraz
efektywnego funkcjonowania
szkół/placówek oświatowych.

Doskonalenie
warsztatu pracy
nauczycieli i kadry
kierowniczej
poprzez realizację
grantów
edukacyjnych

Udział w szkoleniach służył
doskonaleniu warsztatu pracy
nauczycieli i dyrektorów
szkół/placówek, podniesieniu jakości
pracy szkół/placówek w ramach
kształcenia i wychowania dzieci i
młodzieży oraz przygotowaniu
nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
do realizacji aktualnych zadań polityki
oświatowej w zakresie
następujących zagadnień:
„Zadania dyrektora szkoły jako organu
nadzoru pedagogicznego - wsparcie
dyrektorów z krótkim stażem i nowo
powołanych” , „Edukacja kulturowa i
artystyczna jako warunek
wszechstronnego rozwoju ucznia”
„Profilaktyka agresji i przemocy w
szkole (przyczyny i mechanizmy
powstawania, pomoc sprawcy i ofierze,
współpraca z rodzicami)”, „Przyroda w
edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej”, „Wspieranie dziecka
przedszkolnego w przygotowaniu do
nauki języka obcego”,
„Podniesienie kompetencji nauczycieli
w zakresie ewaluacji wewnętrznej”,
„Podniesienie jakości kształcenia
matematyki w zakresie umiejętności
określonych w podstawie programowej
dla wszystkich etapów kształcenia”
„Rola wsparcia zewnętrznego w
tworzeniu nowoczesnej szkoły
zawodowej” „Rozwijanie kompetencji
czytelniczych na wszystkich etapach
kształcenia - aktywizujące metody pracy
z książką wśród dzieci i młodzieży”,
„Współpraca uczniów, nauczycieli
i rodziców jako warunek efektywnej
nauki i wychowania”, „Praca z

1 271 159,95
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dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym
nadpobudliwym psychoruchowo”,
„Mediacje rówieśnicze/szkolne
sposobem rozwiązywania konfliktów w
szkole”, „Podniesienie umiejętności i
kompetencji w zakresie nauczania
programowania na wszystkich etapach
edukacyjnych”, „Wolontariat w szkole i
poza nią”. Ponadto, w ramach Grantów
Edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, zorganizowano m.in.
następujące konferencje:
1. „Ogólnopolska Konferencja Lepsza
Edukacja 2016 - Edukacja medialna i
programowanie w Cyfrowej Szkole”,
2. „Wykorzystanie e-podręczników
i e- zasobów w nauczaniu i uczeniu się”,
3. „Otwarta szkoła – formy współpracy
z instytucjami i środowiskiem, transfer
nowych idei i trendów”,
4. „Skuteczne strategie na rzecz
bezpieczeństwa w szkole”,
5. „Profilaktyka i promocja zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych”,
6. „Edukacja w Laboratorium Szkoły
Przyszłości”,
7. "Pułapki psychometryczne
interpretacji wyniku testowego"
8. "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
profilaktyka i terapia trudności
poznawczych".
W szkoleniach i konferencjach
organizowanych w ramach Grantów
edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty wzięło udział 6 200 osób.

Ograniczanie
zatrudnienia
nauczycieli bez
wymaganych
kwalifikacji

W 2016 r. wpłynęło 122 wniosków o
wyrażenie zgody na zatrudnienie
nauczycieli nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do
zajmowania danego stanowiska , z czego
większość została rozpatrzona
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą

Budżet KO
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procedurą Wielkopolski Kurator Oświaty
wydał 95 zgód na zatrudnienie
nauczycieli nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do
zajmowania danego stanowiska.
W 2016 r. wpłynęły 63 wnioski na
zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych, z czego większość została
rozpatrzona pozytywnie.
Zgodnie z przyjętą procedurą
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 50
zgód na zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych.
Na podstawie analizy wydanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zgód
na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych w roku szkolnym
2015/2016 brakowało przede wszystkim
nauczycieli języków obcych, w
szczególności języka angielskiego,
teoretycznych przedmiotów
zawodowych , matematyki, nauczyciela
psychologa i nauczycieli dodatkowo
zatrudnionych w celu
współorganizowania kształcenia ucznia
niepełnosprawnego.
Departament
Wdrażania EFS
UMWW

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości

Dnia 16.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 20.06.2016 do
22.07.2016 r. W 2016 r. rozpoczęła się
ocena formalno-merytoryczna złożonych
wniosków. Pierwsze wskaźniki rezultatu
będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
44 944 287,89
(100%

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalnomerytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
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wydatków
kwalifikowalnych

wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne projekty konkursowe

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości
wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.01.04-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.06.2016 do
30.08.2016 r. W dniu 7 października
2016 zakończyła się ocena strategiczna
ZIT dla wniosków złożonych w
konkursie. Konkurs został rozstrzygnięty
1 grudnia 2016 r.
W ramach konkursu zatwierdzono do
dofinansowania jeden wniosek o
dofinansowanie projektu. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w
2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
13 305 160,00
(100%
wydatków
kwalifikowalnych

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie umowy oraz realizację
przewidzianych działań.
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ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.4
Kształcenie ogólne
w ramach ZIT dla
MOF Poznania
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie
równego dostępu do
dobrej jakości
wczesnej edukacji
elementarnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i
szkolenia

Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.01.04-IZ-00-30002/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie rozpoczął się 30.12.2016
r. i zakończył się 30.01.2017 r. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w
2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
6 352 941,18
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie
strategicznej ZIT oraz oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.4
Kształcenie ogólne
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w ramach ZIT dla
MOF Poznania

2.3 Podniesienie
umiejętności
i kwalifikacji
osób dorosłych
zgodnie
z potrzebami
pracodawców

WUP

Promowanie i
badanie
efektywności KFS w
regionie,
pośredniczenie
i monitorowanie
wykorzystania
środków w ramach
KFS
Prowadzenie i
udostępnianie
Rejestru Instytucji
Szkoleniowych

Podnoszenie jakości
kadr systemu
oświaty poprzez
wspomaganie
rozwoju
Ośrodki
zawodowego
Doskonalenia
nauczycieli
Nauczycieli, dla wszystkich typów
których organem szkół i placówek
prowadzącym
oświatowych
jest SWW.
Departament
Edukacji i Nauki
UMWW w
Poznaniu

Wzrost zainteresowania pracodawców
szkoleniami finansowanymi w ramach
KFS – prawie 100% wykorzystania
przez PUP środków z otrzymanego
limitu podstawowego i rezerwy; udział
10 190 osób pracujących w szkoleniach
finansowanych w ramach KFS
Rozpatrzono wszystkie wnioski, które
wpłynęły do WUP w Poznaniu
dotyczące aktualizacji danych, jak i te,
które dotyczyły wpisu do RIS. Na koniec
2016 roku 1 228 instytucji
szkoleniowych posiadało aktywny wpis.
Nauczyciele konsultanci Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie na rok
szkolny 2015/2016 przygotowali dla
nauczycieli, dyrektorów szkół i
placówek oświatowych, pracowników
nadzoru pedagogicznego i pracowników
samorządowych, rad pedagogicznych
oraz doradców metodycznych ofertę
edukacyjną obejmującą różne formy
doskonalenia i doradztwa, m.in.:
konsultacje, konferencje, seminaria,
warsztaty, szkolenia, kursy.

15 974 900,00

FP

-

-

-

1. Budżet SWW
2. Wpłaty od
uczestników

Promocja i monitoring wydatkowania środków
KFS na terenie województwa – zgodnie
z wytycznymi MRPiPS

Kontynuacja prowadzenia RIS.

Nowy model wspomagania szkół przenosi akcent
z rozwoju zawodowego pracowników oświaty na
kompleksowy rozwój szkoły.
Podkreśla walor zespołowej pracy dyrektorów,
nauczycieli i innych pracowników oświaty, stąd
pomysł budowania sieci współpracy
i samokształcenia grupujących nauczycieli
z różnych szkół, organizowanych i prowadzonych
przez ośrodki doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu w kwietniu 2016 roku
zrealizował grant Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty Otwarta szkoła –
formy współpracy z instytucjami i
środowiskiem, transfer nowych idei i
trendów. W trakcie realizacji znajdują się
dwa kolejne granty: Edukacja kulturowa
i artystyczna jako warunek
wszechstronnego rozwoju ucznia oraz
Wspieranie dziecka przedszkolnego
w przygotowaniu do nauki języka
obcego.
W roku szkolnym 2015/2016 Ośrodek
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Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
zrealizował pięć grantów
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla
1000 uczestników, przygotował i
zrealizował 33 konferencje, w których
uczestniczyło ponad dwa tysiące osób.
Placówka aktywnie współpracowała z
ponad dwudziestoma instytucjami w
zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, zrealizowała sześć
projektów edukacyjnych regionalnych
oraz jeden ogólnopolski: Szkoła
dziedzictwa. Projekt 966.
Jednym z największych przedsięwzięć
zrealizowanych w roku szkolnym
2015/2016 przez Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie była kontynuacja
projektu Konińskie Spotkania
Edukacyjne. Są to konferencje
problemowo - metodyczne skierowane
do grup nauczycieli uczących tego
samego przedmiotu. Sukcesem placówki
była organizacja cieszących się dużym
zainteresowaniem konferencji naukowo metodycznych, np.: Wielkopolskiej
Konferencji Dopalacz – zdradliwy
(M)ocarz, Chrzest Polski – milowy krok
ku cywilizacji. Kształcenie zawodowe a
rynek pracy i inne.
W roku szkolnym 2015/2016 Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
brało udział w projekcie
współfinansowanym ze środków
unijnych, a ogłoszonym przez
koordynatora, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Gostyniu, Doskonalenie
nauczycieli w powiecie gostyńskim.
Priorytet III. Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół 2013-2015.
Podjęcie współpracy przez CDN, w
zakres której wchodziły organizacja oraz
prowadzenie szkoleń dla czterech sieci
współpracy i samokształcenia (sieć
dyrektorów placówek, nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy,
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nauczycieli placówek specjalnych).
W roku szkolnym 2015/2016 Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile
przystąpiło do realizacji dwóch
projektów edukacyjnych, a dotyczących
wsparcia nauczycieli przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych:
Kołobrzeska 15 - chemia laboratorium
oraz Kołobrzeska 15 - Nasze wody obiekt w realiach społecznych
miejscowości; rozpoczęto realizację
projektu Akademia Edukacyjnego
E-learningu. Placówka zorganizowała
konferencje, m.in. Edukacja jest
różnorodna, której celem było
stworzenie płaszczyzny otwartego
dialogu na temat kierunków rozwoju
edukacji XXI wieku, propagowanie
nowych trendów w edukacji oraz
prezentacja dorobku zespołów twórczych
nauczycieli.
Departament
Edukacji i Nauki
UMWW w
Poznaniu

Organizacja
kształcenia w
Wielkopolskich
Samorządowych
Centrach Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
(WSCKZiU)

Samorząd Województwa odpowiada za
organizację kształcenia w zawodach
medycznych i zabezpieczenia
społecznego.
W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach
medycznych zorganizowano kształcenie
dla 1 420 słuchaczy w 12 zawodach
(asystentka stomatologiczna, higienistka
stomatologiczna, opiekun medyczny,
opiekun w domu pomocy społecznej,
opiekunka dziecięca, technik
dentystyczny, technik elektroradiolog,
technik farmaceutyczny, technik
masażysta, technik sterylizacji
medycznej, technik usług
kosmetycznych, terapeuta zajęciowy).

-

-

Podwyższenie kwalifikacji kadry w zawodach
medycznych i socjalnych województwa
wielkopolskiego oraz efektywne podnoszenie
jakości usług świadczonych przez instytucje
pomocy i integracji społecznej.

Najwięcej osób kształciło się w
zawodzie technik farmaceutyczny (257
słuchaczy), a najmniej w zawodzie
opiekun w Domach Pomocy Społecznej
(DPS) - 20 słuchaczy

72

Wielkopolskie
Samorządowe
Centra
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie,
Koninie,
nr 1 i nr 2 w
Poznaniu,
Ostrowie
Wielkopolskim,
Rawiczu ,
Złotowie oraz w
Wielkopolskim
Samorządowym
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
we Wrześni, dla
których organem
prowadzącym
jest SWW.

WSCKZiU nr w Poznaniu 1 jest
ośrodkiem egzaminacyjnym dla
wszystkich kierunków kształcenia. W
sesji zimowej po raz pierwszy
przeprowadzono egzamin pisemny w
formie elektronicznej. Jako jedyna
placówka w Polsce, WSCKZiU
nr 1 przeprowadziło dwie edycje Kursu
kwalifikacyjnego dla kierowników
centralnych sterylizatorni i osób
nadzorujących wytwarzanie sterylnych
wyrobów medycznych.

W ramach pozaszkolnych form
kształcenia ustawicznego WSCKZiU nr
2 w Poznaniu zrealizowało: w
specjalizacji I stopnia w zawodzie
pracownik socjalny – 190 godzin
dydaktycznych; w specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej – 265
godzin dydaktycznych, kurs
kwalifikacyjny: Asystent rodziny – 240
godzin dydaktycznych.
Placówka podjęła również współpracę
z przedstawicielami Parytetowego
Związku Socjalnego Dolnej Saksonii,
organizacji parasolowej zorientowanej
na problematykę polityki społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem pracy
socjalnej na rzecz osób starszych i
niesamodzielnych.

WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim
utworzyło nową pracownię
przedmiotową dla kierunku technik
elektroradiolog, zmodernizowało i
doposażyło salę konferencyjną, a także
realizowało projekt Termomodernizacja
budynku Internatu WSCKZiU w
Ostrowie Wielkopolskim
współfinansowanego ze środków
Samorządu Województwa
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Wielkopolskiego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
WSCKZiU w Koninie zorganizowała
i przeprowadziła osiem kursów
dokształcających dla 241 uczestników,
w tym: cztery kursy z zakresu pierwszej
pomocy w stanach zagrożenia zdrowia
i życia dla 195 osób, kurs z elementów
usprawniania dzieci z wykorzystaniem
masażu Shantali, kurs masażu
profilaktycznego u osób w podeszłym
wieku, kurs opieki nad chorym w domu,
kurs na temat choroby Alzheimera jako
choroby XXI wieku. Każdy kurs kończył
się sprawdzeniem wiadomości
i otrzymaniem zaświadczenia
ukończenia kursu zgodnym z wzorem
MEN.
WSCKZiU w Gnieźnie aktywnie
prowadziło działania o charakterze
kulturalnym (wystawy, koncerty,
kiermasz), a także współorganizowała
program Łączy na Polska. Szkoła
organizowała spotkania, brała udział w
konferencjach, współpracowała ze
środowiskiem lokalnym.

WSCKZiU w Rawiczu uruchomiło nowy
kierunku kształcenia: Technik usług
kosmetycznych.

WSCKZiU w Złotowie prowadziło
szkolenia i wykłady dla nauczycieli,
zajęcia rytmiczne oraz zajęcia języka
angielskiego w przedszkolu, kursy
języka angielskiego i niemieckiego, a
także kursy języka migowego. W roku
szkolnym 2016/2017 Centrum
uruchomiło kwalifikacyjny kurs
zawodowy w zawodzie: opiekun
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medyczny.

Zadaniem WSCKU we Wrześni jest
prowadzenie kształcenia dla dorosłych,
współpraca z pracodawcami w zakresie
przygotowania oferty kształcenia
w formach pozaszkolnych, zgodnej
z oczekiwaniami pracodawców oraz
kształcenia ustawicznego pracowników.
Centrum uruchomiło w roku szkolnym
2016/2017 kwalifikacyjne kursy
zawodowe w zawodach: technik
logistyk, technik administracji, technik
ochrony fizycznej osób i mienia.
Wielkopolski
Pilotażowy program
Oddział PFRON „AKTYWNY
SAMORZĄD” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu
wykształcenia na
poziomie wyższym

Wielkopolski
Zadania zlecane:
Oddział PFRON wejście osób
niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na
rynek pracy

Dofinansowanie lub refundacja kosztów
uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym: opłata za naukę (czesne),
dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego - w przypadku osób, które
mają wszczęty przewód doktorski, a nie
są uczestnikami studiów doktoranckich.
Wsparciem objęto 1 550 osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Dofinansowanie zadań dotyczących
organizowania i prowadzenia
zintegrowanych działań na rzecz
włączania osób niepełnosprawnych w
rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie
indywidualnego planu drogi życiowej i
zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy, mających na celu przygotowanie
do aktywnego poszukiwania pracy i
utrzymania w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.

5 316 796,37

Środki PFRON

Program będzie kontynuowany w 2017 roku.

721 946,00

Środki PFRON

Działania będą kontynuowane w 2017 roku.

Wsparciem objęto 222 osoby
niepełnosprawne.
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
KO

Działanie 9.3
WRPO 2014+
Inwestowanie w
rozwój infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej
Akredytacja
placówek i
ośrodków
prowadzących
kształcenia
ustawiczne w
formach
pozaszkolnych
oraz akredytacja
placówek
doskonalenia
nauczycieli

Podnoszenie
kwalifikacji
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu

Patrz Priorytet 2, Zadanie nr 2.

W roku 2015 złożono 3 wnioski
o przyznanie akredytacji kuratora
oświaty dla pozaszkolnych form
kształcenia ustawicznego, które
rozpatrzono pozytywnie.
Wnioskodawcy prowadzą działalność
szkoleniową na podstawie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.
Na stronie internetowej KO w Poznaniu
zamieszczone są następujące dane:
podstawowe zaktualizowane informacje
na temat procedury akredytacyjnej,
materiał informacyjny pn. „Akredytacja
w pytaniach i odpowiedziach”, wykaz
akredytowanych form kształcenia
ustawicznego, wyciąg z regulaminu prac
zespołu akredytacyjnego, linki do
rozporządzeń w sprawie akredytacji
i w sprawie kształcenia ustawicznego
oraz do Bazy MEN instytucji
akredytowanych, a ponadto:
„wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
dotyczące prawa zwolnienia od podatku
świadczeń przyznawanych pracownikom
oraz stanowisko Departamentu
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w sprawie możliwości
uzyskania akredytacji przez podmiot
prowadzący oświatową działalność
gospodarczą na terenie kilku
województw”. Prowadzone są na bieżąco
konsultacje dla osób zainteresowanych.

-

Kontynuacja działań

Budżet KO

Kontynuacja działań

W roku 2016 wpłynęło 5 wniosków
o zatwierdzenie programu kursu
pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu. Zgodnie
z przyjętą procedurą Wielkopolski
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Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Kurator Oświaty zatwierdził 5
programów kursu pedagogicznego
dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu. Jednostki uprawnione do
prowadzenia szkolenia zorganizowały 74
kursów pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu,
po ukończeniu których 530 osób
uzyskało kwalifikacje niezbędne do
pełnienia funkcji instruktora praktycznej
nauki zawodu.
Na bieżąco są prowadzone wyjaśnienia
dla JST i pracodawców w sprawie
kwalifikacji wymaganych od
instruktorów praktycznej nauki zawodu.
WRPO 2014+
Dnia 30.06.2015 r. został ogłoszony
Priorytet
konkurs nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30Inwestycyjny 10iii
001/15. Nabór wniosków o
Wyrównywanie
dofinansowanie trwał od 31.07.2015 do
dostępu do uczenia
13.08.2015 r. Konkurs został
się przez całe życie o rozstrzygnięty 17 czerwca 2016 r.
charakterze
W ramach konkursu podpisano 84
formalnym,
umowy o dofinansowanie projektu.
nieformalnym i
Wartość osiągniętych wskaźników:
pozaformalnym
Liczba osób o niskich kwalifikacjach,
wszystkich grup
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
wiekowych,
kompetencje po opuszczeniu programu –
poszerzanie wiedzy, 2 587 osoby.
podnoszenie
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej,
umiejętności i
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencji siły
kompetencje po opuszczeniu programu –
roboczej oraz
1 666 osób.
promowanie
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej,
elastycznych ścieżek które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kształcenia, w tym
kompetencje po opuszczeniu programu
poprzez doradztwo
- 2 587 osoby.
zawodowe i
potwierdzanie
nabytych
kompetencji

Podpisano
umowy na
kwotę:
51 540 059,10
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.2
Uczenie się przez
całe życie
(konkurs ogłoszony
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w 2015 r.)

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia
i szkolenia do
potrzeb rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów kształcenia
i szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się
poprzez praktyczną
naukę zawodu
realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.2
Kształcenie
zawodowe dorosłych
– tryb konkursowy
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów
kształcenia i
szkolenia do potrzeb

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony
Łączna wartość
konkurs nr: RPWP.08.03.02-IZ-00-30umów
001/16. Nabór wniosków o
podpisanych
dofinansowanie trwał od 01.02.2016 do
oraz
12.02.2016 r. Konkurs został
przewidzianych
rozstrzygnięty 19 października 2016 r.
do podpisania
W ramach konkursu podpisano 29 umów
w ramach
o dofinansowanie projektu na kwotę:
konkursu:
16 261 422,27 zł.
19 408 320,05
W grudniu 2016 r. projektodawca
(100%
zrezygnował z podpisania umowy na
wydatków
kwotę dofinansowania w wysokości 453
kwalifiko970,59 ZŁ. Pozostało do podpisania 6
walnych))
umów o dofinansowanie projektu na
kwotę 3 600 868,32 zł.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2017 r.

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie pozostałych umów oraz
realizacja działań w ramach już podpisanych
umów.

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30002/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.06.2016 do
30.08.2016 r. W dniu 17 listopada 2016
zakończyła się ocena strategiczna ZIT
dla wniosków złożonych w konkursie.

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
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rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów
kształcenia i
szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy
z pracodawcami

Trwa ocena formalno- merytoryczna
złożonych wniosków. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w
2017 r.

na konkurs
wynosi:
8 941 176,47
(100%
wydatków
kwalifikowalnych

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o
dofinansowanie trwał od 30.06.2016 do
30.08.2016 r. W dniu 7 października
2016 zakończyła się ocena strategiczna
ZIT dla wniosków złożonych w
konkursie. Konkurs został rozstrzygnięty
29 grudnia 2016 r.
W ramach konkursu zatwierdzono do
dofinansowania dwie umowy o
dofinansowanie projektu.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
988 780,00
(100%
wydatków
kwalifiko-

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.4
Kształcenie
zawodowe
młodzieży i
dorosłych w ramach
ZIT dla MOF
Poznań
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów
kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie i realizację umów o
dofinansowanie.
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systemów
dostępne w 2017 r.
kształcenia i
szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy
z pracodawcami

walnych

Oś Priorytetowa 8
Edukacja

2.4 Dopasowanie
systemów
kształcenia do
potrzeb rynku
pracy

WUP

Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie
zawodowe
młodzieży i
dorosłych w ramach
ZIT dla rozwoju
AKO
Współdziałanie
z WRRP
Poszerzenie wiedzy
na temat sytuacji na
wielkopolskim rynku
pracy w ujęciu
diagnostycznym i
prognostycznym

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1
Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za rok
2015 i I półrocze 2016 roku
Edukacyjna baza danych.
Barometr zawodów - badanie
realizowane przez WUP w ramach
umowy z MRPiPS, stanowiące
krótkotrwałą prognozę zawodów
deficytowych, nadwyżkowych i
zrównoważonych w Wielkopolsce.

Biuro Karier
UAM

Spotkania
pracowników ABK z
przedstawicielami
WUP

42 102,13

Dotacja MRPiPS

Kontynuacja badania w zależności od decyzji
MRPiPS

Brak danych
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KO

Wyrażanie opinii
zgodnie z art. 7 ust.
3 ustawy o systemie
oświaty dotyczącej
uzyskania uprawnień
szkoły publicznej
przez szkoły
niepubliczne
prowadzące
kształcenie
zawodowe

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 9.3
WRPO 2014+
Inwestowanie w
rozwój infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia
i szkolenia do
potrzeb rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów kształcenia
i szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

W roku 2016 Wielkopolski Kurator
Oświaty rozpatrzył 202 wnioski złożone
przez szkoły w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej uzyskania uprawnień szkoły
publicznej przez szkoły niepubliczne
kształcące w danym zawodzie.
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał
postanowienia dla kształcenia m.in. w
zawodach:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,
- technik usług kosmetycznych,
- technik administracji,
- technik informatyk,
- technik rachunkowości,
- technik usług kosmetycznych,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- opiekun medyczny,
- opiekun osoby starszej,
- opiekunka dziecięca.

-

Kontynuacja działań

Patrz Priorytet 2, Zadanie nr 2.

Dnia 25.09.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30001/15. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 28.12.2015 do 25.01.2016 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 1 czerwca
2016 r.
W ramach konkursu podpisano dziewięć
umów o dofinansowanie projektu. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017 r.

Podpisano
umowy na
kwotę:
10 010 686,08
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.
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tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się
poprzez praktyczną
naukę zawodu
realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie
zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów
kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów
kształcenia i
szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy
z pracodawcami

Dnia 29.02.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 31.03.2016 do 15.04.2016 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 18 listopada
2016 r.
W ramach konkursu podpisano 1 umowę o
dofinansowanie projektu na kwotę: 879
412,83 zł. Pozostało do podpisania 16
umów o dofinansowanie projektu na kwotę:
15 305 136,80 zł.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą dostępne
w 2017 r.

Łączna wartość
umów
podpisanych
oraz
przewidzianyc
h do
podpisania w
ramach
konkursu
wynosi:
16 184 549,62
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie pozostałych umów oraz
realizacja działań w ramach już podpisanych
umów.
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Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie
zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów
kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów
kształcenia i
szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy
z pracodawcami

Dnia 23.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30002/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 24.06.2016 do 08.07.2016 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 10 listopada
2016 r.
W ramach konkursu zatwierdzono do
dofinansowania dwa wnioski o
dofinansowanie projektu. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
8 057 831,49
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie umów oraz realizację
działań.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie
zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy
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WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów
kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów
kształcenia i
szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy
z pracodawcami

Dnia 22.08.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30003/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 22.09.2016 do 24.10.2016 r. W
2016 r. rozpoczęła się ocena formalno merytoryczna złożonych wniosków.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą dostępne
w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
8 357 748,80
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016 r. W
dniu 17 listopada 2016 zakończyła się ocena
strategiczna ZIT dla wniosków złożonych w
konkursie. Trwa ocena formalno merytoryczna złożonych wniosków.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie..

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie
zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia
i szkolenia do
potrzeb rynku pracy,
ułatwianie
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przechodzenia z
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą dostępne
etapu kształcenia do w 2017 r.
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów kształcenia
i szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się
poprzez praktyczną
naukę zawodu
realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami

wynosi:
13 294 117,65
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.4
Kształcenie
zawodowe młodzieży
i dorosłych w
ramach ZIT dla
MOF Poznań
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia
i szkolenia do
potrzeb rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z
etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie
systemów kształcenia
i szkolenia
zawodowego i ich
jakości, w tym
poprzez mechanizmy

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016 r. W
dniu 7 października 2016 zakończyła się
ocena strategiczna ZIT dla wniosków
złożonych w konkursie. Konkurs został
rozstrzygnięty 29 grudnia 2016 r.
W ramach konkursu zatwierdzono do
dofinansowania dwie umowy o
dofinansowanie projektu. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
1 895 245,98
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się podpisanie i realizację umów o
dofinansowanie.
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prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów
nauczania oraz
tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się
poprzez praktyczną
naukę zawodu
realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie
zawodowe młodzieży
i dorosłych w
ramach ZIT dla
rozwoju AKO
Priorytet 3. Integracja społeczna i walka z ubóstwem
3.1 Ograniczenie WUP
WRPO 2014+
zjawiska ubóstwa
PI 9i
i wykluczenia
Aktywne włączenie,
społecznego
w tym z myślą o
promowaniu
równych szans oraz
aktywnego
uczestnictwa i
zwiększaniu szans na
zatrudnienie
Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie – 262 osoby
(wartość kumulatywna od początku
wdrażania Działania)

Kontraktacja
środków z
konkursu z
2015 r. w
ramach
Działania 7.1.2
WRPO 2014 +
wyniosła w
2016 r.
43 460 191,79
zł.

EFS/BP wkład
własny beneficjenta

Trwa ocena
projektów w
ramach
konkursu
ogłoszonego w
2016 r.
Kontraktacja
nastąpi w 2017
r.
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WWK OHP

3.2 Wspieranie
powstawania
przedsiębiorstw
społecznych
i dobrych praktyk
w tym obszarze

ROPS

Wychowanie
młodzieży w duchu
uniwersalnych
wartości moralnych,
humanistycznych,
tolerancji,
patriotyzmu i
demokracji.

W ramach tego priorytetu, w roku 2016
umożliwiono młodym ludziom udział w
konkursach i spotkaniach
okolicznościowych, wycieczkach do kina,
muzeum, teatru, opery etc. służących
wszechstronnemu ich rozwojowi.

Projekt
„Koordynacja
rozwoju ekonomii
społecznej w
województwie
wielkopolskim”

W roku 2016 odbyły się 4 spotkania
Komitetu Ekonomii Społecznej oraz
spotkania wszystkich grup, tj. :
- spotkania sieci OWES - 6
- spotkania grupy ds., promocji – 6
- spotkanie grupy ds. rehabilitacji ON - 8
- spotkania grupy ds. zatrudnienia
socjalnego – 8
- spotkania grupy ds. edukacji - 4
(z 6 zaplanowanych)
- spotkania grupy ds. biznesu – 4
(z 6 zaplanowanych)

193 364,19

Budżet OHP

Aktywność młodzieży w proponowanych
przedsięwzięciach pozwala stwierdzić, że działania
w tym zakresie warte są kontynuacji w kolejnym
roku.

Prowadzono zorganizowaną działalność
opiekuńczo – wychowawczą oraz
racjonalnie zagospodarowywano czas
wolny.

Działania projektu to również spotkania i
warsztaty podmiotów ekonomii społecznej i
ich otoczenia, w tym w roku 2016:
warsztaty dotyczące aktualizacji założeń
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej (2 warsztaty), zaktualizowano
RPRES w grudniu 2016 roku, warsztaty
sieci współpracy Ośrodkami Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES) w zakresie
kwalifikowalności wydatków w projektach
unijnych, ochrony danych osobowych,
zmiany w ustawie o spółdzielniach
socjalnych, zmiany w ustawie PZP, w tym
klauzule społeczne. Ponadto odbyły się dwa
spotkania włączające ES w polityki
publiczne.
Współorganizowano 5 wydarzeń (targi,
eventy) z OWES z poszczególnych
subregionów
(subregion
poznańskim,
kaliski, leszczyński, pilskim, konińskim).
Odbyły
się
warsztaty/spotkania
z
dziennikarzami
(2),
w
ramach

Łączny plan
Projekt
projektu na lata współfinansowany ze
2015-2018:
środków
1 020 133,00 zł europejskich EFS w
, wydatki
ramach WRPO
ROPS w roku
2014+
2016:
591 709,40 zł

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej oraz
systemu wsparcia sektora to wyznaczanie
kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
włączenie ekonomii społecznej do strategii
rozwoju województwa w obszarach związanych z
rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem
przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług
użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami,
w ramach których jest możliwy regionalny rozwój
ekonomii społecznej. Celem projektu jest
podniesienie jakości działań w sektorze ekonomii
społecznej poprzez wzmocnienie koordynacji i
współpracy wszystkich interesariuszy w okresie
2015-2018.
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upowszechniających
ofert
PES
przeprowadzono proces upowszechniania
dwóch
podmiotów
(przygotowanie
materiałów upowszechniających np. ulotki,
artykułów w prasie lokalnej). Odbyła się
jedna certyfikacja PES znakiem ”zakup
prospołeczny”. Wydano trzy artykuły dot.
ES.
Odbyło się 8 spotkań z przedstawicielami
JST w kontekście podnoszenia jakości
procesu reintegracji społeczno-zawodowej,
wizyta studyjna z obszaru zatrudnienia
specjalnego.
Odbyły się również warsztaty dla grupy
edukacji i współpracy z biznesem, dwa
spotkania w subregionach dotyczące
włączenia PES w gospodarkę oraz
warsztaty wyjazdowe dot. tematyki
tworzenia klastrów.
Przeprowadzono
inwentaryzację
JST
stosujących klauzule społeczne (1), odbyło
się 10 warsztatów dla przedstawicieli JST z
zakresu klauzul społecznych i społecznie
odpowiedzianych zamówień społecznych,
5 z takiej samej tematyki dla PES, 6
warsztatów dla JST, PES i OWES z zakresu
zlecania zadań użyteczności publicznej i
współpracy. Wydano katalog ofert PES (1),
przeprowadzono
kilkadziesiąt
godzin
doradztwa z zakresu PZP, w tym klauzul
społecznych.
Departament
Wdrażania EFS
UMWW

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych
oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym
Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne

Dnia 30.06.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30001/15. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 31.07.2015 do 13.08.2015 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 19 listopada
2015 r.
W ramach konkursu zatwierdzono do
dofinansowania pięć umów o
dofinansowanie projektu.
Wartość osiągniętych wskaźników:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)
– 1 osoba.
Liczba miejsc pracy utworzonych w

Podpisano
umowy na
kwotę:
78 826 925,60
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.
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3.3 Działania na
WUP w
rzecz dostępności Poznaniu
usług społecznych
dla osób
zagrożonych
marginalizacją

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Poddziałanie 7.3.2
Ekonomia społeczna
– projekty
konkursowe
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

przedsiębiorstwach społecznych - 182

Udział pracowników WUP w pracach
Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego w
sprawie współpracy SWW z organizacjami
pozarządowymi

-

-

WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych
oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym

Dnia 18.12.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.02.01-IZ-00-30001/15. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 30.12.2015 do 29.02.2016 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 4 sierpnia
2016 r.
W ramach konkursu podpisano 14 umów o
dofinansowanie projektu na kwotę:
33 788 140,09 ZŁ. Pozostało do podpisania
19 umów o dofinansowanie projektu na
kwotę: 37 417 327,92 ZŁ. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017
r.

Łączna
wartość umów
podpisanych
oraz
przewidzianyc
h do
podpisania w
ramach
konkursu
wynosi:
71 205 468,04
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 14.03.2016 do 25.03.2016 r.
Konkurs został rozstrzygnięty 18 sierpnia
2016 r.

Podpisano
umowy na
kwotę:
16 509 173,01
(100%
wydatków

EFS,
BP, wkład własny

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.1
Usługi społeczne –
projekty
pozakonkursowe
realizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
jednostki
organizacyjne
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych

Kontynuacja prac Zespołu, tj. ujednolicanie
procedur postępowań konkursowych,
konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych na
realizację zadań publicznych, współdziałanie przy
tworzeniu rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi, wymiana
doświadczeń w ramach współpracy
poszczególnych departamentów
z organizacjami pozarządowymi
Planuje się podpisanie pozostałych umów oraz
realizacja działań w ramach już podpisanych
umów.

Realizacja działań w ramach podpisanych umów.
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oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym

W ramach konkursu podpisano 12 umów o
dofinansowanie projektu. Pierwsze
wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2017
r.

kwalifikowalnych)

Dnia 30.08.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30002/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 30.09.2016 do 27.10.2016 r. W
2016 r. rozpoczęła się ocena formalno merytoryczna złożonych wniosków.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą dostępne
w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
6 660 000,00
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Dnia 28.11.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30003/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpoczął się 29.12.2016 r. i zakończył się
18.01.2017 r. Pierwsze wskaźniki rezultatu
będą dostępne w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
6 830 000,00
(100%

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się w 2017 r. przeprowadzenie oceny
formalno – merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe
(konkurs ogłoszony
w 2015 r.)
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych
oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym
Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych
oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
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interesie ogólnym

wydatków
kwalifikowalnych)

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe
WRPO 2014+
Priorytet
Inwestycyjny 9iv
Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych
oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.07.02.03-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków o dofinansowanie
trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016 r. W
dniu 7 października 2016 zakończyła się
ocena strategiczna ZIT dla wniosków
złożonych w konkursie. W 2016 r.
rozpoczęła się ocena formalno merytoryczna złożonych wniosków.
Pierwsze wskaźniki rezultatu będą dostępne
w 2017 r.

W 2016 r. nie
podpisano
umów w
ramach
konkursu.
Kwota
przewidziana
na konkurs
wynosi:
14 117 647,06
(100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Rozpoczęto realizację zadania 4 Opiekun
rodzin adopcyjnych wsparciem dziecka i
kandydatów
starających
się
o
przysposobienie dziecka- zatrudnienie od
października
Opiekunów
Rodzin
Adopcyjnych (ORA) - 2,75 etatu) oraz
sfinansowanie delegacji służbowych dla
ORA w celu rekrutacji i zdiagnozowania
uczestników projektu

Budżet łączny
Projekt
projektu
współfinansowany ze
wynosi 1 677
środków
120,00
europejskich EFS w
zł, wkład
ramach WRPO
własny ROPS
2014+
i partnerów to
83 856,00 zł,
koszt
dofinansowani
a UE 1 593
264,00 zł
wydatki ROPS
w roku 2016:
32 586, 89 zł

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne

EFS,
BP, wkład własny

Planuje się zakończenie oceny formalno –
merytorycznej, wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.

Poddziałanie 7.2.3
Usługi społeczne w
ramach ZIT dla
MOF Poznania
ROPS

Działanie 7.2. Usługi
społeczne i
zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1.
Usługi społeczne –
projekty
pozakonkursowe
realizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
jednostki
organizacyjne
Projekt „Usługi
preadopcyjne
wsparciem procesu
adopcji”.
Liderem projektu
jest ROPS i

Wyposażenie dzieci – kandydatów do adopcji w
szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji
społeczno-psychologicznej, specyficznych potrzeb
i wskazań dotyczących sposobów niwelowania i
rozpoznawania deficytów – stanowiących istotny
element wiedzy w procesie świadomego
podejmowania decyzji o adopcji. Objęcie dzieci
usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi,
edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi
i innymi niezbędnymi do niwelowania
rozpoznawania deficytów w celu podwyższenia
możliwości adopcji. Objęcie kandydatów
starających się o przysposobienie dziecka
wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższ. ich
kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka.
Objęcie rodzin borykających się z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi.
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ROPS

działający w jego
strukturach
Wielkopolski
Ośrodek Adopcyjny
z filiami w Pile oraz
Lesznie,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy
w Kaliszu,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy
w Koninie oraz
Towarzystwo
Przywracania
Rodziny z Poznania.
Działanie 7.2.
Działania w ROPS zaplanowane zostały w
Usługi społeczne i
projekcie od stycznia 2017 roku.
zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2.
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe WRPO
2014+
Projekt "Aktywni i
niezależni" zwiększenie
samodzielności osób
z
niepełnosprawnością
w subregionie
konińskim.

Budżet łączny
Projekt
projektu
współfinansowany ze
wynosi 2 077
środków
208, 20
europejskich EFS w
zł, wkład
ramach WRPO
własny ROPS
2014+
i partnerów to
103 860,41 zł,
koszt
dofinansowani
a UE 1 973
347,79 zł
wydatki ROPS
w roku 2016: 0
zł

Zwiększenie poziomu sprawności i
usamodzielnienia, współpracy w grupie wśród 130
ON poprzez udział w zajęciach sportoworehabilitacyjnych zgodnie z IPD. Zwiększenie
możliwości rozpoznania natury swoich
problemów, poczucia własnej wartości wśród 130
ON, poprzez udział w zajęciach z arteterapeutą,
psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą,
trenerem zgodnie z IPD. Poszerzenie poziomu
wiedzy w zakresie urologii, aspektów prawnych,
diety, higieny osobistej, aspektów niezależnego
życia wśród 130 ON poprzez udział w warsztatach
niezależnego życia, zgodnie z IPD. Zwiększenie
poziomu wiedzy i kompetencji pracy z ON wśród
65 OF poprzez udział w specjalnych warsztatach.
Dostarczenie narzędzi rozwoju usług społeczności
lokalnej, lokalnym usługodawcom i zwiększenie
potencjału lokalnej społeczności do samodzielnego
świadczenia usług społecznych poprzez
wykorzystanie narzędzi deinstytucjonalizacji.
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