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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
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
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
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
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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

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 Kapitał Ludzki (PO KL)

www.kapitalludzki.gov.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 71/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. ZWW powołał Regionalny
Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2015 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 2015 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2015 rok, 13 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) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
13) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki Regionalnej UMWW,
2) Departament Zdrowia UMWW,
3) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
4) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.
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W celu opracowania Sprawozdania, WUP przygotował i przekazał partnerom
realizującym zadania formularz sprawozdawczy, który stanowi Załącznik do niniejszego
dokumentu.
Zaplanowane działania w ramach poszczególnych priorytetów Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2015 rok zostały zrealizowane.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2015 rok, zgłoszone przez:
1)

Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Priorytet 1: Zadanie 1.2: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników - Premie dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020”,

2)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: Priorytet 3: Zadanie 3.2: Projekt
„Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2015 roku
Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w regionie osiągnęła poziom 6,2%,
w odniesieniu do grudnia 2014 roku zmalała o 1,4 punktu procentowego.
Osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim było w analizowanym okresie
93 311, tj. o 23 099 osób mniej niż w grudniu 2014 r, co stanowi spadek o 19,8%.
Wśród bezrobotnych duży odsetek stanowią osoby młode. W grudniu 2015 roku osób
do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia było 29 341, co stanowi ponad 1/3
wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (31,4%). Osób bezrobotnych do
25 roku życia było w tym okresie 15 599.
W szczególnej sytuacji na rynku pracy pozostają także osoby bezrobotne powyżej 50
roku życia oraz długotrwale bezrobotne. Co prawda ich liczba zmniejszyła się w ciągu roku,
z 28 425 w grudniu 2014 roku do 24 537 w grudniu 2015 roku w przypadku osób powyżej 50
roku życia oraz z 60 223 do 45 801 w grupie długotrwale bezrobotnych, jednakże znaczące
wskaźniki utrzymuje nadal udział procentowy tych grup w stosunku do całej populacji
bezrobotnych. W pierwszej grupie wzrósł on do 26,3% (wzrost o 1,9 punktu procentowego),
a w grupie długotrwale bezrobotnych w grudniu 2015 roku wyniósł 49,1% (spadek o 2,6
punktu procentowego).
Wielkopolscy pracodawcy zgłosili w 2015 roku do powiatowych urzędów pracy
121 866 ofert pracy, tj. o 25,8% więcej niż w roku poprzednim.
W 2015 roku zgłoszono zamiar zwolnienia 1 680 osób, z tego zwolnionych zostało
919 osób, rok wcześniej 1 517 osób było objętych zamiarem zwolnień, natomiast
zwolnionych zostało 893 osoby.
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III. Działania podjęte w 2015 roku w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
W 2015 roku na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim,
zakontraktowano i wydano łącznie 1 637 732 166,08 zł, w tym w ramach poszczególnych
priorytetów:
Priorytet 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców:
1 534 296 119,82 zł
Priorytet 2: Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne:
14 737 148,28 zł
Priorytet 3: Integracja społeczna i walka z ubóstwem:
88 698 897,98 zł
Wybrane działania podjęte w 2015 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2015 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie ponad 38 tys. osób, w tym m.in.:
 16 252 osoby skorzystały z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców (w tym 1 003 osoby w ramach bonu stażowego),
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 6 589 osób (w tym 669 osób
w ramach bonu szkoleniowego),
 w ramach bonów: zatrudnieniowego 457 osób, na zasiedlenie 405 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskało 4 556 osób, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 3 651 osób,
 umożliwiono 1 495 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 759
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 2 169 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 49 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
 352 osoby podjęło pracę subsydiowaną w ramach innych aktywnych form.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
 przeszkolenie 76 pracowników wielkopolskich PSZ,
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 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 74 273 nauczycieli,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 560 osób.
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 40 tys. osób.
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy ze środków PFRON – 181 osób niepełnosprawnych.
5. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób dorosłych zgodnie z potrzebami
pracodawców

–

1 528

osób

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności otrzymało dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym.
6. Ułatwienie startu młodym rolnikom poprzez wydanie 1 249 pozytywnych decyzji
w ramach PROW, przyznających premię na ułatwienie przejmowania lub zakładania
gospodarstw poprzez młode osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
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.
8. Podpisanie 1 144 umów z EFRR na rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez
bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej
elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc
pracy.

Sprawozdanie

z

Planu

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim na 2015 rok, jest drugim 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 2015 roku przez
instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków nim
wywołanych, zawiera tabela IV.
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IV.

Działania zrealizowane w 2015 roku w województwie wielkopolskim

Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie

1

Instytucja

Nazwa działania/programu

Rezultaty podjętych działań

Kwota
w złotych

Źródło

Zalecenia na następny rok

2

3

4

5

6

7

Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2015 r. na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej kwotę 236 603,9 tys.
zł, z czego 131 543,3 tys. zł przeznaczone na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia oraz 105 060,6 tys. zł na
realizację WRPO 2014+ i POWER 2014-2020.
Ww. środki podzielono dla powiatów
województwa wielkopolskiego zgodnie
z Uchwałą ZWW 324/2015 z dnia 12 marca
2015 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. Nr 221, poz. 1317, z
późn. zm.) 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 łącznej
kwocie 92,0 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 .

282 131 700,00
w tym:

FP

Priorytet 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców
1.1 Wspieranie
WUP
Dokonanie podziału
aktywizacji osób
środków FP pomiędzy
bezrobotnych
samorządy powiatowe
Wielkopolski
w szczególnie
trudnej sytuacji na
rynku pracy

Stały monitoring wydatkowania
środków FP

236 603 900,00

92 000,00

Dokonano podziału środków FP przyznanych
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przez MPiPS dla województwa
wielkopolskiego na 2016 rok uchwałą ZWW
nr 1377/2015z dnia 10 grudnia 2015 r.,
zgodnie z kryteriami Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, określonymi Uchwałą nr
LI/984/14 z dnia 27 października 2014 r., w
wysokości 195 462,9 tys. zł, w tym 85 358,54
tys. zł na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
110 104,4 tys. zł na finansowanie projektów
współfinansowanych z EFS, z czego:
- 36 313 034 zł w ramach WRPO 2014-2020,
(w tym 30 866 079 zł ze środków EFS oraz
5 446 955 zł ze środków stanowiących
krajowy wkład publiczny),
- 73 791 329 zł w ramach PO WER 20142020, (w tym: 62 191 332 zł ze środków EFS
oraz 11 599 997 zł ze środków stanowiących
krajowy wkład publiczny).

Wspieranie PUP w
pozyskaniu dodatkowych
środków FP z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej

Uchwałą ZWW Nr 1378/2015 z dnia 10
grudnia 2015 r. dokonano podziału środków
FP na lata 2016-18 na aktywizację osób do 30
roku życia na podstawie art. 150 f ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, 54 208,7 tys. zł na 2016, w latach 2017 i
2018 - po 81 313,1 tys. zł w każdym roku.
Dodatkowo z rezerwy MPiPS samorządy
powiatowe pozyskały środki w wysokości
45 435,8 tys. zł, z czego na poszczególne
programy przypadło:
- 6 293,1 tys. zł - dla bezrobotnych do 25 r.ż.,
- 627,6 tys. zł - dla bezrobotnych do 30 r.ż.,
- 3 133,9 tys. zł - dla bezrobotnych powyżej
50 r.ż.,
- 10 188,2 tys. zł - dla osób bezrobotnych w
wieku 30-50 lat,
- 168,0 tys. zł - dla bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników oraz pracowników objętych
zwolnieniami monitorowanymi,
- 55,3 tys. zł - realizacji robót publicznych,
- 153,2 tys. zł - dla osób bezrobotnych
dotyczących wspierania tworzenia i
przystępowania do spółdzielni socjalnych,
- 1 742,2 tys. zł - na programy specjalne,
- 23 074,3 tys. zł - dla bezrobotnych w

Prowadzenie monitoringu realizacji
„Programu Praca dla Młodych”

45 435 800,00

Pozyskanie dodatkowych środków
FP według potrzeb samorządów
powiatowych oraz prowadzenie
monitoringu wydatkowanych
środków FP przez samorządy
powiatowe
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szczególnej sytuacji na rynku pracy z art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
WUP pozyskał 13 930,2 tys. zł na zadania
fakultatywne, które zostały podzielone
Uchwałą ZWW 324/2015 z dnia 12 marca
2015 r . Ponadto zaopiniowano 10 wniosków
samorządów powiatowych Wielkopolski na
finansowanie z rezerwy FP innych
fakultatywnych zadań na łączną kwotę 418,4
tys. zł.

Świadczenie działań
aktywizacyjnych dla osób
długotrwale bezrobotnych

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 14 817 100 zł.
Podpisanie pierwszej umowy z realizatorem
zewnętrznym o świadczenie działań
aktywizacyjnych dla 1500 osób długotrwale
bezrobotnych z określonym II lub III profilem
pomocy

Monitoring sytuacji osób
niepełnosprawnych

Przygotowano analizę Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w 2014 roku

Opracowanie analiz
dotyczących rynku pracy

1.

Raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w zakresie
polityki rynku pracy w 2014 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2013/2014 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2014
rok.
4. Efektywność zatrudnieniowa w
Wielkopolsce w 2014 roku.
5. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
2014 roku.
6. Niepełnosprawni bezrobotni w
Wielkopolsce w 2014 roku.
Raporty zostały przekazane do: MPiPS, SWW,

Kontynuacja procedury

13 200 000,00

FP

-

-

11 424,3

FP

Realizacja zapisów umowy –
doprowadzenie do zatrudnienia
możliwie największej liczby
uczestników projektu (realizacja
przez wykonawcę obowiązujących
wskaźników), kontrole realizacji
projektu, podpisanie umowy z
kolejnym wykonawcą.
Kontynuacja prowadzonego
monitoringu. Przygotowanie
rocznego raportu za 2015 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
2015 roku.
- Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego
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Współdziałanie
z WRRP

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, wszelkich
instytucji i osób zainteresowanych
problematyką rynku pracy. Opracowania
dostępne są na stronie:
www.wuppoznan.praca.gov.pl, w zakładce
Rynek pracy/Publikacje urzędu.
7. Biuletyn Informacyjny WUP.
8. Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn
Informacyjny Komponentu Regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2014
rok i I półrocze 2015 roku
Raporty z badań ewaluacyjnych:
10. Ocena działań EFS na rzecz aktywności
zawodowej osób poniżej 30 roku życia w
województwie wielkopolskim.
11. Ocena wsparcia skierowanego do
nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO
KL w województwie wielkopolskim.
W 2015 r. WRRP w Poznaniu kadencji 20152019 odbyła posiedzenie inauguracyjne oraz 3
posiedzenia plenarne.
Podczas posiedzeń podjęto 45 uchwał tj.:
1. Uchwała nr 1/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego WRRP
2. Uchwała nr 2/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie regulaminu WRRP.
3. Uchwała nr 3/2015 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.
4. Uchwała nr 4/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, kierunku

27 000,00
49 875,28

FP/EFS

rocznik 2014/2015 na rynku pracy.
- Efektywność zatrudnieniowa
w Wielkopolsce w 2015 roku.
- Zwolnienia grupowe
w Wielkopolsce w 2015 roku.
- Niepełnosprawni bezrobotni
w Wielkopolsce w 2015 roku.
- Kapitał Ludzki
w Wielkopolsce. Biuletyn
Informacyjny Komponentu
Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Biuletyn Informacyjny WUP.

-

166 665,00

94 710,00
214,79

Budżet WUP
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kształcenia technik hotelarstwa.
5. Uchwała nr 5/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
ul. Kościelna 2, kierunku kształcenia technik
technologii żywności.
6. Uchwała nr 6/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Koźminie Wlkp., ul. Zamkowa 1, kierunku
kształcenia technik mechanizacji rolnictwa.
7. Uchwała nr 7/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5,
kierunków kształcenia: technik hotelarstwa i
technik technologii żywności.
8. Uchwała nr 8/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Technicznych w Śremie, ul.
Staszica 3, kierunków kształcenia: technik
procesów introligatorskich oraz opiekun
medyczny.
9. Uchwała nr 9/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim, ul.
Limanowskiego 17, kierunków kształcenia:
technik elektroniki i informatyki medycznej
oraz technik elektroradiolog.
10. Uchwała nr 10/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu,
kierunku kształcenia technik inżynierii
środowiska i melioracji.
11. Uchwała nr 11/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Powierciu, kierunku kształcenia
technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.
12. Uchwała nr 12/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w
Koninie, ul. Kolska 1, kierunków kształcenia:
technik mechanik lotniczy oraz technik
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awionik.
13. Uchwała nr 13/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 6, kierunku
kształcenia technik technologii drewna.
14.Uchwała nr 14/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Pile, ul. Ceglana 4, kierunków kształcenia
technik pojazdów samochodowych oraz
elektromechanik.
15. Uchwała nr 15/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie Sprawozdania z wykonania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2014 rok
oraz Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2015 rok.
16. Uchwała nr 16/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, kierunku
kształcenia technik logistyk.
17. Uchwała nr 17/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6,
kierunków kształcenia opiekun osoby starszej
oraz technik usług kosmetycznych.
18. Uchwała nr 18/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie, ul. Sienkiewicza 25, kierunku
kształcenia technik mechanik.
19. Uchwała nr 19/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie,
ul. Kusocińskiego 1, kierunku kształcenia
technik urządzeń sanitarnych.
20. Uchwała nr 20/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Nietążkowie, ul. Dudycza 4, kierunku
kształcenia technik spedytor.
21. Uchwała nr 21/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych
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Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kantaka 6,
kierunków kształcenia: mechanik
motocyklowy, lakiernik, technik chłodnictwa i
klimatyzacji oraz technik urządzeń
dźwigowych.
22. Uchwała nr 22/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunków
kształcenia: technik elektroniki i informatyki
medycznej, technik elektroradiolog oraz
technik sterylizacji medycznej
23. Uchwała nr 23/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, kierunków
kształcenia technik spedytor oraz technik
geodeta.
24. Uchwała nr 24/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej
Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, kierunku
kształcenia rybak śródlądowy.
25. Uchwała nr 25/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Pogorzeli, ul. Krobska 19,
kierunku kształcenia technik bezpieczeństwa i
higieny pracy.
26. Uchwała nr 26/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie, ul. Szkolna 3, kierunków
kształcenia: technik masażysta, terapeuta
zajęciowy, opiekun w domu pomocy
społecznej, technik BHP, technik turystyki
wiejskiej oraz technik sterylizacji medycznej.
27. Uchwała nr 27/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w
Poznaniu, ul. Raszyńska 48, kierunku
kształcenia technik gazownictwa.
28. Uchwała nr 28/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
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Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1,
kierunku kształcenia technik chłodnictwa i
klimatyzacji.
29. Uchwała nr 29/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu,
ul. Zamenhofa 142, kierunku kształcenia
mechanik motocyklowy.
30. Uchwała nr 30/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach, ul.
Szczuczyńska 3, kierunku kształcenia opiekun
medyczny.
31. Uchwała nr 31/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu,
ul. Świerkowa 8, kierunku kształcenia technik
urządzeń dźwigowych.
32. Uchwała nr 32/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1,
kierunków kształcenia: asystent kierownika
produkcji filmowej/telewizyjnej, florysta,
technik geolog, technik telekomunikacji oraz
technik geodeta.
33. Uchwała nr 33/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie,
ul. ks. Popiełuszki 30, kierunku kształcenia
mechanik motocyklowy.
34. Uchwała nr 34/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10,
kierunków kształcenia kelner, technik usług
kosmetycznych oraz technik transportu
drogowego.
35. Uchwała nr 35/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
ul. Gimnazjalna 2, kierunku kształcenia
stolarz.
36. Uchwała nr 36/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Żychlinie, ul. Parkowa 2, Stare Miasto,
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kierunków kształcenia kelner i technik
spedytor w Technikum oraz kierunku
kształcenia pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
37. Uchwala nr 37/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Technikum w Zespole Szkół Technicznych
w Śremie, ul. Staszica 3 kierunku kształcenia
fototechnik.
38. Uchwala nr 38/2015 WRRP w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Technikum w Zespole Szkół w Pniewach,
ul. Wolności 10, kierunku kształcenia technik
ekonomista.
39. Uchwała nr 39/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, kierunku
kształcenia technik mechatronik.
40. Uchwała nr 40/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Szkole Policealnej
dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, ul.
Dudycza 4, Śmigiel, kierunków kształcenia
technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
opiekun w domu pomocy społecznej oraz
florysta.
41. Uchwała nr 41/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Szkole Policealnej w
Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w
Tarcach, ul. Tarce 19, kierunków kształcenia
opiekunka środowiskowa oraz technik
masażysta.
42. Uchwała nr 42/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, kierunku
kształcenia technik przemysłu mody oraz
w Zasadniczej Szkole Zawodowej ww.
Zespołu Szkół kierunku kształcenia mechanik
motocyklowy.
43. Uchwała nr 43/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w
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Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Wolności 12, kierunku
kształcenia technik przemysłu mody.
44. Uchwała nr 44/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49, kierunków
kształcenia technik organizacji reklamy
i technik obsługi turystycznej.
45. Uchwała nr 45/2015 WRRP w Poznaniu z
dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum w
Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie
Wlkp., ul. Poznańska 43, kierunku kształcenia
technik cyfrowych procesów graficznych.
Rada omówiła raporty, materiały i informacje
dot. wielkopolskiego rynku pracy tj.:
1. Raport „Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w zakresie
polityki rynku pracy w 2014 r.”
2. Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik
2013/2014 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 2014 r. oraz Plan Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2015 rok.
4. Podsumowanie projektu systemowego
WORP II.
5. Działania wdrożeniowe projektu
systemowego Wielkopolskie Obserwatorium
Rynku Pracy II – modele aktywizacji
zawodowej.
6. Niepełnosprawni bezrobotni w
Wielkopolsce w 2014 roku.
7. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
2014 roku.
8. Efektywność zatrudnieniowa w
Wielkopolsce w 2014 r.
9. Europejskie Dni Pracy 2015 realizowane online jako nowoczesna forma kontaktu
pracodawców z poszukującymi pracy.
Wspólna inicjatywa WUP w Poznaniu,
Katowicach, Wałbrzychu, Opolu i Krakowie.
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Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Dokumenty w zakresie FP i EFS.
10. Informacja dotycząca przyznanych i
wydatkowanych środków FP na aktywizację
bezrobotnych w 2014 roku.
11. 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 2015 roku.
12. Wykorzystanie środków KFS w 2014 roku
oraz plan wydatków środków KFS dla
Wielkopolski na 2015 rok.
13. Stan realizacji komponentu regionalnego
PO KL.
14. Stan wdrażania PO WER oraz WRPO w
zakresie powierzonym do realizacji WUP.
W 2015 roku doradcy zawodowi z WUP objęli
usługami poradnictwa zawodowego w formie
konsultacji indywidualnych 10725 osób
odczuwających trudności na rynku pracy.
Doradcy zawodowi przeprowadzili łącznie 272
informacyjne i warsztatowe spotkania grupowe
rozwijające umiejętności poszukiwania i
utrzymywania zatrudnienia oraz radzenia sobie
w sytuacjach problemowych na rynku pracy
oraz w życiu codziennym. W zajęciach
grupowych wzięło udział 2810 osób. Aby
ułatwić dostęp do usług urzędów pracy (w tym
do wsparcia doradców zawodowych)
kontynuowano obsługę Punktów Informacyjno
– Konsultacyjnych w systemie Zielona Linia
oraz zorganizowano kolejną edycję „Drzwi
Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu”.
Przeprowadzono również szkolenia dla
doradców klienta, doradców zawodowych
pracujących w bezpośredniej obsłudze osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
odczuwających trudności na rynku pracy:
„Rozmowa – kluczowe narzędzie pracy
doradcy klienta”, „Jak zmotywować
niezmotywowanych”, „Jak budować swoją
asertywność w kontakcie z klientem”,
„Stosowanie Kwestionariusza Zainteresowań
Zawodowych”.

10 229

FP

W ramach bieżącej
działalności
Centrum
Informacji
i Planowania
Kariery
Zawodowej

-

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

Kontynuacja działalności
szkoleniowej.
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„Badanie satysfakcji klienta
powiatowych urzędów
pracy”

Zadanie zrealizowano zgodnie z wytycznymi
MRPiPS oraz WUP w Lublinie ogólnopolskiego koordynatora badania

Działania podejmowane
przez WORP II
w ramach Poddziałania 6.1.2
PO KL (do 31.05.2015r.)
oraz Wydział Badań i Analiz
Rynku Pracy (WBiARP)

WORP kompleksowo badał uwarunkowania i
556 837,94
monitorował zmiany społeczno-gospodarcze,
zachodzące na wielkopolskim rynku pracy i
potrzeby rynku pracy oraz systematyczne
dostarczał aktualnej i rzetelnej wiedzy na ten
temat, poprzez:
 badanie: Rynek Pracy na obszarach
wiejskich Wielkopolski. Determinanty,
możliwości i ograniczenia rozwoju.
 badanie: Możliwości i ograniczenia osób
młodych na wielkopolskim rynku pracy,
opracowanie podręcznika.
 pozyskiwanie danych z powiatów,
dotyczących sytuacji na lokalnym rynku
pracy w tym:
- ankieta kwartalna:
IX-XII – analiza kluczowych
branż w powiecie oraz popytu i podaży kwalifikacji
zawodowych;
- ankieta miesięczna:
I-XII – analiza efektywnych form
przeciwdziałania bezrobociu, w tym dotacje na
działalność gospodarczą, staże i szkolenia;
efektywność wykorzystania środków,
celowość, obszary wsparcia (tematycznie i
dziedzin gospodarki), wielkość wsparcia;
struktura osób korzystających z FP
X-XII - średni okres poszukiwania pracy w
powiatach województwa wielkopolskiego
oraz realizacja badań tematycznych.
 Rozpowszechnianie informacji o rynku
pracy, uzyskanych na podstawie
zrealizowanych badań i analiz, poprzez:
- dystrybucję publikacji oraz organizację
seminariów podsumowujących badania,
- udział w zewnętrznych konferencjach i
seminariach wraz z prezentowaniem dorobku

135 126,16

FP
(w ramach
umowy zawartej
pomiędzy
Marszałkiem
Województwa
Wielkopolskiego
a Ministrem
właściwym ds.
pracy)
EFS

Decyzją MRPiPS „Badanie
satysfakcji klienta” w 2016 roku nie
będzie kontynuowane.
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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

badawczego,
- promocję działań WORP II w mediach
lokalnych (prasa, Monitor Wielkopolski,
telewizja),
- bieżącą aktualizację strony internetowej
www.obserwatorium.wup. poznan.pl
Wdrażanie wyników badań i analiz.
Realizowano działania wdrożeniowe:
- opracowanie modeli wsparcia wybranych
grup osób bezrobotnych młodych, kobiet i
mieszkańców wsi.
- dystrybucja podręcznika wraz z
Informatorem Multimedialnym.
- Aktualizacja edukacyjnej bazy danych
województwa wielkopolskiego.
WBiARP
 Barometr Zawodów – badanie realizowane
przez WUP w ramach umowy z MRPiPS
„Barometr Zawodów”, stanowiące
krótkotrwałą prognozę zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w
Wielkopolsce.
 Badanie zlecone: Uwarunkowania sytuacji
zawodowej absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych w Wielkopolsce.
1. Zorganizowano 4 projekty rekrutacyjne
dla pracodawców zagranicznych:

19 869,03

FP
(Umowa z
MRPiPS)

55 473

FP

0

-

Hiszpania – Garden Hotels (26.01.2015 r.)
Stanowisko: animator
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 16
Liczba osób zatrudnionych: 6

0

-

Niemcy – Piening GmbH (12.02.2015 r.)
Stanowisko:
elektryk/elektromonter/elektroinstalator oraz
hydraulik/monter instalacji sanitarnych,
grzewczych oraz klimatyzacji
Liczba przeprowadzonych rozmów: 17
Liczba osób zatrudnionych: brak danych

0

-

Austria – Binderholtz GmbH Holzindustrie
(26.02.2015 r.)
Stanowiska: mechanik konserwator, elektryk –
technik utrzymania sieci – serwisant, cieśla,
stolarz, stolarz –montażysta - kontroler
Liczba przeprowadzonych rozmów: 3

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.
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Liczba osób zatrudnionych: 0
Wielka Brytania – Staffline Group plc
(30.03.2015r.)
Stanowiska: pracownik magazynu
Liczba przeprowadzonych rozmów: 37
Liczba osób zatrudnionych: 10

0

-

2. Realizowano międzynarodowe
pośrednictwo pracy
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 892
Liczba wakatów: 6060
Liczba przyjętych CV: 433
Liczba kontaktów WUP z bezrobotnymi
i poszukującymi pracy: 10698
Liczba osób zatrudnionych: min. 32

0

-

Działanie powinno być
kontynuowane, ponieważ daje
możliwość znalezienia zatrudnienia
poza granicami Polski przez
najbardziej mobilnych
pracowników.

Łącznie:
2613,56

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 WUP oraz propozycjami
Sygnatariuszy Partnerstwa
tematyka spotkań będzie
dostosowywana do zmian
zachodzących
na wielkopolskim rynku pracy.

0

-

3. Zorganizowano 2 spotkania w ramach
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy:
Konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy
i zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe”
(02.06.2015 r.)
Konferencja „Profilowanie usług dla osób
bezrobotnych. Możliwości
i ograniczenia wybranych grup bezrobotnych
na wielkopolskim rynku pracy” (06.10.2015 r.)
Rezultaty:
Liczba zorganizowanych spotkań: 2
4. Zorganizowano wspólnie przez pięć
wojewódzkich urzędów pracy – z Poznania,
Katowic, Krakowa, Opola i Wałbrzycha
Europejski Dzień Pracy On-line – Polska
2015 (22.10.2015 r.), w których uczestniczyło:
przedstawiciele PSZ/Doradcy EURES z 7
państw UE/EOG, 9 instytucji oraz 41
pracodawców, którzy łącznie zamieścili na
portalu 574 oferty pracy, w ramach których
oferowano łącznie 1910 miejsc pracy. W dniu
targów zarejestrowano 6426 odsłon strony

Działanie powinno być
kontynuowane w formie
on-line ze względu na promocję
europejskiego rynku pracy, a także
na dotarcie z ofertą WUP
do szerokiego grona odbiorców.
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internetowej.
Rezultaty:
Liczba odsłon strony internetowej: 6426
Liczba wystawców: 57
Liczba pracodawców: 41
Liczba państw z których pochodzili
przedstawiciele PSZ/doradcy EURES z
zagranicy: 7
Liczba prezentacji: 12 (powtórzone w 2
sesjach)
Podjęto 145 prób nawiązania rozmów poprzez
narzędzie internetowe Netop Live Guide z
doradcami EURES / przedstawicielami
instytucji lub pracodawcami, z których 89
zakończyło się sukcesem.

5. Uczestniczono
w następujących konferencjach/
seminariach/szkoleniach/targach pracy
organizowanych przez partnerów rynku
pracy:
IX Targi Edukacji
i Pracy zorganizowane przez GCI w Mosinie
(10.03.2015 r.),

Łącznie:
101,30

Budżet WUP

w tym:
0

-

19,60

Budżet WUP

Targi Pracy zorganizowane przez PUP Pracy w
Grodzisku Wlkp. (16.04.2015 r.),

24,00

Budżet WUP

XV Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy
zorganizowane przez PUP w Gnieźnie
(21.04.2015 r.)

27,00

Budżet WUP

Targi Pracy zorganizowane przez PUP w
Kościanie
(21.04.2015 r.)

30,70

Budżet WUP

0

-

X Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
zorganizowane przez PUP w Szamotułach
(13.03.2015 r.),

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.

Rezultaty:
Liczba wydarzeń: 5
6. Pośredniczono
w przekazywaniu informacji

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

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: 5

7. Zorganizowano 1 szkolenie dla
pracowników PUP, OHP, Biura Karier
UAM w Poznaniu oraz Oddziałów
Zamiejscowych WUP zajmujących się
tematyką EURES.
Rezultaty:
Liczba szkoleń: 1
Liczba uczestników: 44

50

Budżet

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

8. Uczestniczono w 4 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:

0

-

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 Międzynarodowych”
zorganizowane przez Biuro Karier
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
(24.03.2015 r.),
„Kariera na Językach” zorganizowane przez
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
(19.05.2015 r.),
„XVIII Akademia Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana przez
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
(27.10.2015 r.),
XIII Targi Pracy AWF zorganizowane przez
Dział Marketingu
i Karier Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu (24.11.2015 r.).
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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 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Tryb pozakonkursowy
realizowany przez
powiatowe urzędy pracy.
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

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)
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych objęta wsparciem w programie
wynosi 4764 osób.

Liczba osób bezrobotnych objętych
wsparciem w programie – 0
Liczba osób biernych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie – 0

0

-

Alokacja
ogłoszonego
naboru
88 370 200,00
w tym
68 370 200,00 z
limitu FP na 2015r.

EFS/FP

Alokacja
ogłoszonego
naboru
52 329 425,00

EFS/BP/
wkład własny
beneficjenta

Działanie będzie realizowane w
przypadku zgłoszenia się osób
zainteresowanych uczestnictwem w
spotkaniach
(brak zgłoszeń w 2015 r.)

W roku 2016 będzie następowała
kontraktacja alokacji oraz
rozliczanie środków w ramach
podpisanych umów.
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bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Tryb konkursowy
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 realizowane przez
PSZ, w trybie
pozakonkursowym.
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 6.2 Aktywizacja
zawodowa
–projekty konkursowe (poza
PSZ)

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji
zawodowej w programie - 0

Alokacja
ogłoszonego
naboru
47 690 400,00 w
tym 36 690 400,00
z limitu FP na
2015r.

EFS/FP

W roku 2016 będzie następowało
rozliczanie środków w ramach
podpisanych umów.

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji
zawodowej w programie - 0

Alokacja
ogłoszonego
naboru
100 000 000,00

EFS/BP/ wkład
własny
beneficjenta

W roku 2016 będzie następowała
kontraktacja oraz rozliczanie
środków w ramach podpisanych
umów.
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ROPS

System Informacji
SIP WW to wieloetapowe i wieloprojektowe
Przestrzennej Województwa przedsięwzięcie, w którym uczestniczy
Wielkopolskiego (SIP WW) również WUP.
Budowa i wdrożenie SIPWW w zasadniczej
części stanowi wypełnienie wymagań
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
INSPIRE, w tym ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennych, a także zadań
SWW wynikających z ustawy o samorządzie
województwa, które zostały określone w
„Strategii Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku”. ZWW w czerwcu 2015 r.
zaakceptował sprawozdanie z dotychczasowej
realizacji SIP WW, w tym wyniki prac nad
„Dokumentacją techniczną SIP WW”.
Zasadniczym celem opracowania DT SIPWW
było potwierdzenie i doszczegółowienie
wstępnych założeń SIP WW, w tym przede
wszystkim przygotowanie dokumentacji
projektowej, która zapewni SWW właściwe
sporządzenie wniosku aplikacyjnego do
WRPO2014+, jak również opracowanie
dokumentacji do etapowego udzielania
zamówień publicznych związanych z
uruchomieniem projektu.
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 maju 2015 r. przeniesiono zawartość
dotychczasowej strony internetowej
wup.poznan.pl na nowy wortal PSZ zmieniając
tym samym adres strony internetowej Urzędu
na wuppoznan.praca.gov.pl.
ZAZ
Dofinansowanie kosztów działania ZAZ ze
środków PFRON będących w dyspozycji
SWW i budżetu SWW dla osób
niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego stopnia
niepełnosprawności oraz umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe
lub chorobę psychiczną).

-

SWW

Planowana jest kontynuacja działań
w ramach SIP WW

-

EFS

-

10 077 628,00 zł
PFRON będących
w dyspozycji
SWW

ZAZ

Dofinansowanie kosztów działania
ZAZ ze środków PFRON będących
w dyspozycji SWW i budżetu
SWW dla osób niepełnosprawnych

828 568,00 zł
- budżet
Województwa
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1.2 Trwała
aktywizacja ludzi
młodych
poszukujących
zatrudnienia

WUW

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników PUP

WUP

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy

Organizacja szkolenia/konferencji dla 76
pracowników PUP z terenu województwa
wielkopolskiego pt. „Postępowanie
administracyjne w sprawach prowadzonych na
podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Problemy praktyczne
stosowanej ustawy.”
- WUP wspiera i promuje Program GdM
poprzez zamieszczanie aktualnych informacji
na stronie internetowej
(http://wuppoznan.praca.gov.pl/gwarancjedla-mlodziezy) oraz bieżący monitoring
- Przekazywano do ABK informacje na temat
wielkopolskiego rynku pracy w formie
przygotowanych przez WUP raportów z badań
i analiz

W roku 2015 doradcy zawodowi WUP objęli
swoimi usługami w formie indywidualnych
konsultacji informacyjnych 968 uczniów (do
18 roku życia).
W ramach współpracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami
wyższymi przeprowadzono łącznie 32
spotkania grupowe dla młodych osób, podczas
których zdobyli oni wiedzę i umiejętności
konieczne do skutecznego działania na rynku
pracy i edukacji.
Realizowano współpracę z ABK m.in. poprzez
zorganizowanie spotkania informacyjno –
szkoleniowego dla ABK „Rynek pracy dla
młodych osób – zmiany w przepisach, nowe
możliwości”, uczestnictwo w spotkaniu
Wielkopolskiej Sieci Biur Karier dotyczącym
sytuacji absolwentów szkół wyższych na
lokalnym rynku pracy, uczestnictwo w
organizowanej przez ABK UAM Akademii
Rozwoju i Przedsiębiorczości.
Zwiększanie możliwości
1. Pośredniczono w przekazywaniu
nabycia doświadczenia
informacji i dokumentów studentów uczelni
zawodowego poprzez
wyższych oraz uczniów szkół
realizację ofert pracy
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
sezonowej dla uczniów,
ogólnokształcących) zainteresowanych
studentów oraz absolwentów podjęciem pracy na terenie Niemiec (we
współpracy z Biurami Karier)
Liczba przekazanych dokumentów: 5
Poradnictwo zawodowe

-

Środki własne

Kontynuacja działań podnoszących
kwalifikacje

-

-

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.

0

-

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.

31

2. Zrealizowano 1 projekt rekrutacyjny dla
animatorów do hoteli w Hiszpanii:

0

-

Działanie powinno być
kontynuowane, gdyż przede
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.

0

-

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.

Garden Hotels (26.01.2015 r.)
Stanowisko: animator
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 6
Liczba osób zatrudnionych: 6

3. Uczestniczono w 4 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
„Targi Wyjazdów
i Programów Międzynarodowych”
zorganizowane przez Biuro Karier
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
(24.03.2015 r.),
„Kariera na Językach” zorganizowane przez
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
(19.05.2015 r.),
„XVIII Akademia Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana przez
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
(27.10.2015 r.),
XIII Targi Pracy AWF zorganizowane przez
Dział Marketingu
i Karier Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu (24.11.2015 r.).
PO WER
PI 8ii
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1
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PO WER
PI 8ii
Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1
Ułatwianie startu młodym
rolnikom/ PROW 2007 2013

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Wielkopolska Sieć
Biur Karier

WWK
OHP

W roku 2015 nie przeprowadzono naboru
237 300 000,00
EFRROW 75%
wniosków.
(środki przelane
środki krajowe
Wydano 1 249 pozytywnych Decyzji
w roku 2015
25%
przyznających Premię na łączną kwotę
z naborów
124 900 000,00 zł (decyzje wydane w roku
przeprowadzonych
2015 z naborów przeprowadzonych
od początku
od początku trwania Programu).
trwania Programu)
Wydane środki przeznaczone są na
stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze
rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub
zakładania gospodarstw poprzez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Pomoc w rozpoczęciu
Podczas przeprowadzonego w dniach
0,00
EFRROW/ środki
działalności gospodarczej na 20.08.2015r. – 16.09.2015r. naboru wpłynęło
krajowe
rzecz młodych rolników 478 wniosków o przyznanie pomocy na łączną
Premie dla młodych
kwotę 47 800 000,00 zł.
rolników w ramach PROW Środki przeznaczone są na stymulowanie
2014 – 2020
zmian strukturalnych w sektorze rolnym
poprzez ułatwienie przejmowania lub
zakładania gospodarstw poprzez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Targi pracy/szkolenia
Zrealizowano uczestnictwo w targach pracy i
przygotowujące do wejścia
przedsiębiorczości oraz spotkaniach
na rynek pracy/
międzyinstytucjonalnych dotyczących
indywidualne porady
rynku pracy (m.in. Spotkania Wspierania
doradcze
Przedsiębiorczości i Zatrudnienia) i
współpracy z pracodawcami.
Spotkania Biur Karier z
Odbyły się spotkania szkoleniowo –rozwojowe
Wielkopolski
oraz międzyinstytucjonalne szkolenie
kompetencyjne (marzec WUP, Czerwiec –
Biuro Karier UAM, wrzesień Wyższa Szkoła
Logistyki, grudzień – Uniwersytet Medyczny)
Aktywizacja zawodowa
- Liczba osób objętych usługą pośrednictwa
66 637,93
FP
młodzieży – poradnictwo
pracy – 10 992
zawodowe, pośrednictwo
- Liczba pozyskanych miejsc pracy – 9 729
pracy
- Liczba podjęć pracy 8 021
- Liczba zorganizowanych giełd pracy –200
- Liczba osób objętych poradnictwem
zawodowym i informacją zawodową – 26 252
w tym:
 MCIZ – 16 812
 MCK – 9 440
- Liczba osób objęta usługami z zakresu

Zakończenie okresu programowania
2007-2013

Kontynuacja zadań związanych z
obsługą wniosków złożonych w
ramach w/w działania

Rozwój systemu współpracy uczelni
z otoczeniem gospodarczym,
kolejne edycje targów pracy,
kontynuacja działań doradczych
Kontynuacja spotkań Biur Karier z
Wielkopolski w celu wymiany
doświadczeń. Rozwój współpracy
Biur Karier z WUP (w zakresie
szkoleń i informacji zawodowej)
Kontynuacja zadań z poradnictwa
zawodowego dla zawodowego,
informacji zawodowej i nauki
aktywnego poszukiwania pracy.
Kontynuacja zadań z zakresu
pośrednictwa pracy.
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Kwalifikacyjne kursy
zawodowe dla uczestników
OHP kończących
gimnazjum
– działalność Rejonowego
Ośrodka Szkolenia
Zawodowego Młodzieży
1. „Konkurs Sprawny
w zawodzie”.
2. Konkursy, pokazy,
turnieje i olimpiady
zawodowe.
Rok Szkoły Zawodowców.

1.3 Wspieranie
tworzenia nowych
miejsc pracy
szczególnie na
obszarach
o niskim wskaźniku

Wielkopolski
Oddział PFRON

JUNIOR
Program aktywizacji
zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

WUP

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

aktywnego: 27 322
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.
W 2015 roku nie zrealizowano
kwalifikacyjnych kursów zawodowych z
powodu braku możliwości pozyskania
środków finansowych.

W roku 2015 zorganizowano konkursy
„Sprawny w zawodzie” na szczeblu lokalnym
i wojewódzkim w zawodach: fryzjer, kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych oraz
konkurs wiedzy BHP. Zwycięzcy tych
konkursów reprezentowali woj. wielkopolskie
na szczeblu krajowym.
Młodzież OHP brała udział w:
 Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim
„Młody Fryzjer” we Wrześni;
 Otwartych Mistrzostwach Polski we
Fryzjerstwie w Poznaniu OHP;
 Olimpiadzie Techniki Samochodowej w
Warszawie.
W ramach Roku Szkoły Zawodowców
uczestnicy OHP uczestniczyli w wycieczkach
edukacyjnych do fabryk np. Skoda,
Volkswagen w Poznaniu, a także do zakładów
pracy specjalizujących się w kształceniu w
zawodach unikatowych.
Do realizacji programu przystąpiło 9
powiatów, które wystąpiły o dofinansowanie
dla niepełnosprawnych absolwentów
przewidzianych do odbywania stażu. 68
niepełnosprawnych absolwentów ukończyło w
2015 r. staż u pracodawcy

Podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia finansowania
zaplanowanych przedsięwzięć.

21 398,46

Budżet OHP

474 991,00

Środki PFRON

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

Realizacja programu została
zakończona z dniem 31 grudnia
2015 r.

Patrz Priorytet I: Zadanie 1.1
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Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1

zatrudnienia

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Działanie 1.2 WRPO
Wsparcie rozwoju MSP
Schemat I Projekty
inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne
projekty doradcze
Schemat III Projekty
inwestycyjne
zakładające nabycie i
zastosowanie nowych
rozwiązań technologicznych
WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 6
Priorytet Inwestycyjny 8iii
Praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie przedsiębiorstw,
w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw

Patrz Priorytet I: Zadanie 1.1
Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez
bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw,
zwłaszcza w okresie inkubacji, celem
wzmocnienia ich potencjału i wzrostu
konkurencyjności. Poprawa oferty produktowej i
technologicznej oraz dostosowanie do wymogów
UE. Do dnia 31.12.2015 r. w ramach Działania
1.1 podpisano 489 umów na kwotę
dofinansowania z EFRR 70 727 484,55 PLN.
Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez
bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora
MSP mające na celu podniesienie poziomu
Innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich
działalności, bardziej elastyczne reagowanie na
potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie
nowych miejsc pracy. Do dnia 31.12.2015 r. w
ramach Działania 1.2 podpisano 1 144 umowy z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z
EFRR 747 482 917,89 PLN.

70 727 484,55

EFRR

Realizacja Działania 1.1 WRPO
2007-2013 została zakończona.
Kontynuacja działań odbędzie się w
ramach WRPO 2014+.

747 482 917,89

EFRR

Realizacja Działania 1.2 WRPO
2007-2013 została zakończona.
Kontynuacja działań odbędzie się w
ramach WRPO 2014+.

Dnia 25.09.2015 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15. Nabór
wniosków trwał od 02.11.2015 do 16.11.2015
r.
Rozpoczęła się procedura oceny wniosków.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.

W 2015 r. nie
podpisano umów
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi
57 749 020
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
Budżet Państwa,
wkład własny

Planuje się wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i
realizację umów o dofinansowanie.

Działanie zapewniło sprawną i efektywną
pracę LGD wybranych w ramach realizacji osi
4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie
zawodowe osób uczestniczących
w realizacji lokalnych strategii rozwoju.

9 783 967,53

80%- środki
EFRROW, 20%środki krajowe

W związku z zamknięciem okresu
programowania na lata 2007-2013,
działanie zostało zakończone
i rozliczone. W 2015 roku LGD
udzielono wsparcia

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość
Departament
Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW

Funkcjonowanie lokalnych
grup działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja
(działanie 4.31 PROW
2007-2013)
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WWK OHP

GdM

Działanie przyczyniło się także do budowania
kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do
pobudzenia zaangażowania społeczności
lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego
wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.
Działanie oddziałuje zatem w sposób pośredni
na tworzenie nowych miejsc pracy na
obszarach o niskim wskaźniku zatrudnienia
poprzez: prowadzenie badań nad obszarem
objętym LSR, szkolenie osób biorących udział
we wdrażaniu LSR, organizację wydarzeń
promocyjnych lub kulturalnych związanych z
obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz
działalnością LGD oraz animowanie
społeczności lokalnych.
W ramach GdM realizowano 2 projekty:
„Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie”
Rezultaty w ramach projektu „Równi na rynku
pracy”:
 liczba osób, która zakończyła udział w
projekcie: 411
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnych zajęciach z doradcą
zawodowym: 525
 liczba osób, która zakończyła udział w
grupowych zajęciach z doradcą
zawodowym: 525
 liczba osób, która zakończyła udział w
grupowych treningach i warsztatach z
psychologiem; 512
 liczba osób, która zakończyła udział w
podstawowych kursach komputerowych: 50
 liczba osób, która zakończyła udział w
 grupowych zajęciach z prawnikiem: 246
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnych zajęć z prawnikiem: 251
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnym wsparciu psychologicznym:
258
 liczba osób, która została objęta działaniem
w zakresie indywidualnego wsparcia
klientów przez tutorów: 238
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursie przedsiębiorczości:
105
 liczba osób, która zakończyła udział w
treningach umiejętności społecznych:179

przygotowawczego, dzięki któremu
mogą one przygotować się do nowej
perspektywy finansowej, przede
wszystkim
w zakresie opracowania nowych
LSR, a także utrzymanie
dotychczasowego potencjału
kadrowego oraz zaplecza
lokalowego na potrzeby
funkcjonowania biura. PROW na
lata 2014-2020 zakłada dalsze
udzielanie wsparcia LGD na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji.

5 692 711,39

EFS:
5 573777,48
BP:
118 933,91

W przyszłych latach WWK OHP
planuje przeprowadzić kolejne
projekty w ramach: GdM.
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 liczba osób, która zakończyła udział w
kursach zawodowych: 397
 liczba osób, która zakończyła udział w
szkoleniach językowych:105
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursie ECDL START lub o standardzie
równoważnym:105
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursach prawa jazdy kat. B:105
 liczba osób, które ukończyły staż
zawodowy u pracodawcy 318
 liczba osób pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek): 111 – stan na 25.01.2016, dane
aktualizowane na bieżąco
 liczba porozumień podpisanych z
pracodawcami na zatrudnienie uczestników
projektu na umowę o pracę po 6miesięcznym stażu zawodowym: 80
Rezultaty w ramach projektu „Pomysł na
siebie”:
 liczba osób, która zakończyła udział w
projekcie: 64
 liczba osób, która zakończyła udział w
grupowych zajęciach z doradcą
zawodowym: 88
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnych zajęciach z doradcą
zawodowym: 88
 liczba osób, która zakończyła udział w
warsztatach aktywnego poszukiwania
pracy: 47
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursach przedsiębiorczości: 18
 liczba osób, która zakończyła udział w
grupowych treningach i warsztatach z
psychologiem: 84
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnych konsultacjach z
psychologiem: 81
 liczba osób, która zakończyła udział w
indywidualnych konsultacjach ze specjalistą
ds. uzależnień: 44
 liczba osób, która zakończyła udział w
zajęciach z zakresu zapobiegania agresji i
przemocy: 57
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Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

 liczba osób, która zakończyła udział w
zajęciach z zakresu wychowania do życia w
rodzinie: 42
 liczba osób, które powróciły do nauki lub
szkolenia lub uzyskujących kwalifikacje lub
pracujących (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) po opuszczeniu
programu: 14
 liczba osób, która zakończyła udział w
szkoleniach językowych: 30
 liczba osób, która zakończyła udział w
podstawowym kursie komputerowym: 30
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursie ECDL START lub o standardzie
równoważnym: 30
 liczba osób, która zakończyła udział w
kursach zawodowych: 34
Różnicowanie w kierunku
W roku 2015 nie przeprowadzono naboru
działalności nierolniczej w
wniosków.
ramach wdrażania lokalnych Zakontraktowano środki dla 3 umów na kwotę
strategii rozwoju PROW
247 700,00 zł (umowy podpisane w 2015 roku
2007-2013
z naborów przeprowadzonych od początku
trwania Programu).
Efektem powyższych wyników jest utworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników
i małżonków rolników działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem.
Różnicowanie w kierunku
W roku 2015 nie przeprowadzono naboru
działalności nierolniczej/
wniosków.
PROW 2007-2013
Zakontraktowano środki dla 88 umów na
kwotę 8 432 194,00 zł (umowy podpisane w
2015 roku z naborów przeprowadzonych
od początku trwania Programu).
Efektem powyższych wyników jest utworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników
i małżonków rolników działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem.
Tworzenie i rozwój
W roku 2015 nie przeprowadzono naboru
mikroprzedsiębiorstw w
wniosków.
ramach Wdrażania
Zakontraktowano środki dla 7 umów na kwotę
lokalnych strategii rozwoju 729 946,50 zł (umowy podpisane w 2015 roku
PROW 2007-2013
z naborów przeprowadzonych od początku

4 532 154,98
(środki przelane
w roku 2015
z naborów
przeprowadzonych
od początku
trwania Programu)

EFRROW 80%
środki krajowe
20%

Zakończenie okresu programowania
2007-2013

34 686 842,50

EFRROW 75%
środki krajowe
25%

Zakończenie okresu programowania
2007-2013

EFRROW 80%
środki krajowe
20%

Zakończenie okresu programowania
2007-2013

(środki przelane
w roku 2015
z naborów
przeprowadzonych
od początku
trwania Programu)

8 642 652,46
(środki przelane
w roku 2015
z naborów
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Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw/
PROW 2007-2013

1.4 Wsparcie na
Departament
rzecz godzenia życia Wdrażania EFS
zawodowego
UMWW
i prywatnego

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 6
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

trwania Programu).
Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu
konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku
pracy, a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia
na obszarach wiejskich.
W roku 2015 nie przeprowadzono naboru
wniosków.
Zakontraktowano środki dla 24 umów na
kwotę 4 841 896,00 zł (umowy podpisane w
2015 roku z naborów przeprowadzonych
od początku trwania Programu).
Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu
konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku
pracy, a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia
na obszarach wiejskich.
Dnia 25.09.2015 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15. Nabór
wniosków trwał od 23.11.2015 do 07.12.2015
r.
Rozpoczęła się procedura oceny wniosków.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.

przeprowadzonych
od początku
trwania Programu

Monitorowano zadania realizowane przez PUP
na rzecz przedsiębiorstw planujących
zwolnienia grupowe.
Opracowano analizę Zwolnienia grupowe w
Wielkopolsce w 2014 roku, która została
zamieszczona na stronie
wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Rynek
pracy/Publikacje urzędu/Opracowania i
analizy.

88 171 464,50
(środki przelane
w roku 2015
z naborów
przeprowadzonych
od początku
trwania Programu

EFRROW 75%
środki krajowe
25%

Zakończenie okresu programowania
2007-2013

W 2015 r. nie
podpisano umów
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi
24 720 664
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
wkład własny

Planuje się wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i
realizację umów o dofinansowanie.

-

-

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.4.1
Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi
1.5 Przygotowanie
przedsiębiorców
i pracowników do
zmiany
gospodarczej oraz
wsparcie
kompetencji
innowacyjnych
w regionie

WUP

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

Nastąpi kontynuacja działań
monitorujących.
Opracowanie analizy dot. zwolnień
grupowych w 2015 roku
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przedsiębiorstw
KFS

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Departament
Gospodarki
UMWW

Działanie 1.1 WRPO 20072013
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 WRPO 20072013 Wsparcie rozwoju
MSP - Schemat I Projekty
inwestycyjne Schemat II
Specjalistyczne projekty
doradcze
Schemat III Projekty
inwestycyjne
zakładające nabycie i
zastosowanie nowych
rozwiązań technologicznych
WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 6
Priorytet Inwestycyjny 8v
Przystosowanie
pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Działanie 6.5
Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i wsparcie
procesów
adaptacyjnych
Poddziałanie PO KL 8.2.1,
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka,

W ramach KFS zostało przeszkolonych
6766 osób pracujących,
promocja KFS w regionie objęła, między
innymi: spoty radiowe, telewizyjne, artykuły w
prasie, ulotki, plakaty oraz konferencję pt.
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dobre
praktyki w kształceniu ustawicznym
pracowników wielkopolskich firm”.

17 909 500,00

FP

monitorowanie wydatków
podejmowanych w ramach KFS,
monitorowanie efektywności tego
instrumentu, promowanie KFS jako
skutecznej formy wspierania
regionalnego rynku pracy.

Patrz Priorytet I: Zadanie 1.3

Patrz Priorytet I: Zadanie 1.3

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony konkurs
nr:
RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 na wsparcie
typu outplacementowego dla osób
przewidzianych do zwolnienia,
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy. Wskaźniki rezultatu będą dostępne w
2016 r.

W 2015 r. nie
EFS,
podpisano umów BP, wkład własny
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi
17 647 059
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Realizacja 1 warsztatu trwającego 3 dni,
skierowanego dla pracowników MŚP z
Wielkopolski w obszarze design. W warsztacie
wzięło udział 12 uczestników.

18 472,22

85% UE, 15 %
BP

Usługi informacyjne dla 636 przedsiębiorstw
z Wielkopolski w zakresie planowania,

398 340, 00

85% UE,
15% BP

Planowany termin naboru
wniosków o dofinansowanie: od
04.04.2016 do 15.04.2016.
Planuje się przeprowadzenie oceny
formalnej i merytorycznej oraz
wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie oraz
realizację umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planuje się ogłoszenie
drugiego konkursu na wsparcie typu
outplacementowego oraz konkursu
na wsparcie rozwojowe w ramach
podmiotowego systemu
finansowania dla MŚP.
-

Kontynuacja realizacji bezpłatnych
usług informacyjnych dla
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2007-2013,
Priorytet VI Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym,
Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie
dla sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów
(COIE). Projekt systemowy
Ministerstwa Gospodarki
pt.: „Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów
i Eksporterów (COIE)”.
Poddziałanie PO KL 8.2.1,
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”

Poddziałanie PO KL 8.2.1,
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”
Poddziałanie PO KL 8.2.1,
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”
1.6 Wspieranie
aktywności
zawodowej osób
starszych

WUP

W ramach przedsięwzięcia „Staże i szkolenia
praktyczne pracowników/nic naukowych
placówek naukowych i pracowników/nic
naukowych, dydaktycznych i naukowodydaktycznych uczelni
w przedsiębiorstwach z obszaru IT”
zrealizowano 3 trzymiesięczne staże oraz
1 szkolenie praktyczne dla 15 stażystów
3 sesje coachingowe dla 6 pracowników w
obszarze „Design management”

55 500,00

85% UE,
15% BP

Projekt realizowany do 31 maja
2015 r.

22 619,70

85% UE,
15% BP

Projekt realizowany do 31 maja
2015 r.

Zrealizowano w ramach konkursu „Vouchery
dla przedsiębiorstw” oraz konkursu „Vouchery
dla inicjatyw klastrowych” 17 voucherów dla
przedsiębiorstw i 4 vouchery dla klastrów oraz
21 usług brokerskich na rzecz realizatorów
voucherów.

816 580,49

WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.2

ROPS
Projekt partnerski: ”Przez
(lider projektu
Zakład Aktywności
Stowarzyszenie
Zawodowej na rynek pracy”
Pomocy
Humanitarnej) +
zakłady aktywności
zawodowej z
Wlkp. i firma
prywatna

przedsiębiorstw z Wielkopolski.

organizowania i realizacji eksportu i/lub
inwestycji poza granicami Polski.

85% UE,
15% BP

Projekt realizowany do 31 maja
2015 r.

Patrz Priorytet I: Zadanie 1.1

ROPS odpowiedzialny był za prowadzenie
działań środowiskowych, w tym spotkań z
osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunami
oraz potencjalnymi pracodawcami. Celem
spotkań i warsztatów było stworzenie
przyjaznej atmosfery wokół osób
niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich szans
na zatrudnienie w środowisku lokalnym.
Działania towarzyszyły aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Łącznie wydatki
2013-2015:
282 277,60,
wydatki 2015:
123 798,86

Projekt
współfinansowany ze środków
EFS

Zaktywizowanie osób
niepełnosprawnych, udrożnienie
systemu pracy w ZAZ
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Departament
Wdrażania EFS
UMWW

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

Dnia 23.12.2015 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/16,
obejmujący projekty w zakresie rozwoju
profilaktyki nowotworowej w kierunku
wykrywania raka piersi i szyjki macicy.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.

W 2015 r. nie
podpisano umów
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi
6 279 705
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
wkład własny

Planowany termin naboru
wniosków o dofinansowanie: od
01.02.2016 do 12.02.2016.
Planuje się przeprowadzenie oceny
formalnej i merytorycznej oraz
wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie oraz
realizację umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planuje się ogłoszenie
kolejnych dwóch konkursów w
ramach Poddziałania 6.6.1,
obejmujących następujące typy
wsparcia:
- Programy profilaktyki zdrowotnej
(pierwotnej i wtórnej) służące
wspieraniu aktywności zawodowej.
- Programy rehabilitacji zdrowotnej
ułatwiające powrót na rynek pracy.
oraz
- Programy zakładające
eliminowanie czynników
zagrażających zdrowiu w miejscu
pracy.
- Projekty/programy dot.
przekwalifikowania pracowników
długotrwale pracujących w
warunkach negatywnie
wpływających na zdrowie.

Priorytet 2: Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne
2.1 Wspieranie
zwiększenia liczby
miejsc w
przedszkolach,
szczególnie w
małych ośrodkach

KO

Upowszechnianie informacji
dotyczącej celowości i wagi
wychowania przedszkolnego
organom prowadzącym na
konferencjach, naradach,
warsztatach i szkoleniach.

KO podejmowało działania upowszechniające
wychowanie przedszkolne w trakcie narad z
dyrektorami przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz z organami
prowadzącymi w zakresie planowania i
organizacji zajęć ruchowych; rozwijania
zainteresowań dzieci i zmian prawnych w
przedszkolu. We współpracy z pracownikami
Instytutu Psychologii UAM przeprowadzono
w całym województwie spotkania promujące
wychowanie przedszkolne.
Od 2012 r. kuratorium jest organizatorem
wojewódzkiego etapu konkursu MEN „Mam
6 lat”. Na stronie internetowej KO znajduje
się zakładka Eksperymenty i innowacje
pedagogiczne oraz
Banery: Przykłady dobrych praktyk, Mam

Budżet KO

Kontynuacja działań
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Departament
Wdrażania EFS
UMWW

KO
2.2 Zapewnienie
dostępu do dobrej
jakości edukacji
podstawowej i
ponadpodstawowej
w małych ośrodkach
miejskich

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 8
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
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja
przedszkolna –projekty
konkursowe
Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych
z systemu informacji
oświatowej (SIO)

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

sześć lat i Każdy jest wychowawcą, gdzie
zamieszczane są informacje o inicjatywach
edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz materiały dydaktyczne z
wykładów prowadzonych przez pracowników
naukowych UAM.
Dnia 30.05.2015 r. został ogłoszony konkurs
nr:
RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Nabór
wniosków o dofinansowanie trwał od
30.06.2015 do 13.07.2015. Wybrano osiem
projektów do dofinansowania, lecz dwóch
projektodawców złożyło rezygnację z
realizacji projektu, jeden projekt został
wybrany do dofinansowania po rozpatrzeniu
środka odwoławczego. Podpisano umowy z
czterema Beneficjentami, którzy zaczęli już
realizację projektów w ramach podpisanych
umów, trwa procedura podpisywania umów z
kolejnymi Beneficjentami. Wskaźniki
rezultatu będą dostępne w 2016 r.

EFS,
wkład własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów oraz ogłoszenie
kolejnego naboru w roku 2016.

Na stronie internetowej KO są opublikowane:
dane adresowe szkół i placówek
województwa wielkopolskiego,
wyszukiwarka szkół, 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. KO udziela
upoważnienie dostępu do nowego SIO JST.

Budżet KO

Kontynuacja działań

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. Młodzież i osoby dorosłe
chętnie korzystają z internetowej formy

Budżet KO

Kontynuacja działań

Podpisano umowy
na kwotę na koniec
2015 r.:
1 069 728
Do
zakontraktowania
pozostało w 2016
r.
2 117 250,75
(100% wydatków
kwalifikowalnych)
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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 2014 r. Wielkopolski Kurator Oświaty
wydał zgody na rozpoczęcie133 kursów
kwalifikacyjnych, których realizację
zaplanowano w 2015 r., zorganizowanych
przez 3 publiczne i 12 niepublicznych
placówek doskonalenia nauczycieli mających
swą siedzibę na terenie Wielkopolski, z czego
5 kursów nie uruchomiono z powodu braku
pełnego naboru.
Dodatkowe kwalifikacje zdobyło lub
uzupełniało niepełne kwalifikacje 3580
nauczycieli
Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach
kwalifikacyjnych z zakresu:
 pedagogiki leczniczej – 25 osób,
 oligofrenopedagogiki – 863,
 pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej –
60,
 bibliotekoznawstwa – 256,
 dla oświatowej kadry kierowniczej – 430,
 terapii pedagogicznej – 582,
 zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia
w rodzinie" – 190,
 surdopedagogiki – 230,
 pedagogiczny – 438,
 tyflopedagogiki – 162,
 pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej
nauki zawodu – 50,
- pedagogiczno-metodyczny "język angielski"
– 60
- wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji
uczniów autystycznych – 210
- metodyki nauczania języka obcego w
okresie wczesnoszkolnym - 24
W roku 2015 Wielkopolski Kurator Oświaty
wydał zgody na realizację 6 kursów
kwalifikacyjnych zorganizowanych przez 2
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
posiadające akredytację Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty: Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu i Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Jednego
kursu nie uruchomiono z powodu braku
pełnego naboru a jeden będzie realizowany w

Budżet KO

Kontynuacja działań
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2016 r.
Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach
kwalifikacyjnych z zakresu:
- zarządzania oświatą – 100 osób,
- metodyki nauczania języka obcego w
okresie wczesnoszkolnym – 75 osób.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy
oraz umiejętności zarządzania
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, 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:
Wspomaganie szkół, których uczniowie
osiągają niskie wyniki podczas egzaminów
zewnętrznych
(Wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół
podstawowych w realizacji procesu
dydaktycznego, a w szczególności w zakresie
doskonalenia metod pracy z uczniem z
uwzględnieniem efektów kształcenia,
Wsparcie dyrektorów i nauczycieli gimnazjów
w realizacji procesu dydaktycznego,
a w szczególności w zakresie doskonalenia
metod pracy z uczniem z uwzględnieniem
efektów kształcenia).
Wychowanie przedszkolne
(Planowanie i organizacja zajęć ruchowych
w przedszkolu).
Technologie informacyjne i komunikacyjne
(Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli
przedmiotów nieinformatycznych,
Wykorzystanie nowych technologii w
nauczaniu przedmiotów humanistycznych
oraz matematyczno-przyrodniczych).
Kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych
(Matematyka z sukcesem. Podniesienie
jakości kształcenia matematyki w zakresie
umiejętności określonych w podstawie

Budżet KO

Tematyka grantów jest określana w
oparciu o monitorowanie potrzeb
nauczycieli prowadzone przez
kuratorium oświaty oraz
współdziałanie z placówkami
doskonalenia nauczycieli,
poradniami psychologicznopedagogicznych i bibliotekami
pedagogicznymi.

45

programowej dla IV etapu kształcenia).
Wspomaganie dyrektorów szkół w realizacji
nadzoru pedagogicznego
(Obserwacja procesu nauczania i uczenia się
jako narzędzie nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły).
Ponadto, w ramach Grantów edukacyjnych
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
zorganizowano następujące konferencje:
1. Akcja, świat jest ciekawy.
2. Cyfrowa szkoła w perspektywie 20142020.
3. Kompetencje coachingowe i liderskie.
4. Akcja: Uczniowie u progu dorosłości.
Opóźnione czy odroczone wkraczanie
w dorosłość?
Ogółem w szkoleniach i konferencjach
organizowanych w ramach Grantów
edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty wzięło udział 4565 osób.
W 2015 r. wpłynęło 161 wniosków o
wyrażenie zgody na zatrudnienie osób bez
odpowiednich kwalifikacji, z czego większość
została rozpatrzona pozytywnie. Zgodnie z
przyjętą procedurą Wielkopolski Kurator
Oświaty wydał 82 zgody na zatrudnienie
nauczycieli nieposiadających wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz 38 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 2014/2015
brakowało przede wszystkim nauczycieli
języków obcych, w szczególności języka
angielskiego, geografii, teoretycznych
przedmiotów zawodowych i fizyki.
W minionym roku szkolnym zwracano się
również do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z prośbą o wydanie zgód na
zatrudnienie nauczycieli oraz osób
niebędących nauczycielami w szkołach
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specjalnych ze względu na brak
przygotowania odpowiedniego do
niepełnosprawności uczniów.

WWK OHP

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

2.3 Podniesienie
umiejętności
i kwalifikacji osób

WUP

Ograniczanie zatrudnienia
nauczycieli bez wymaganych
kwalifikacji
Zapewnienie właściwych
warunków i form kształcenia
młodzieży OHP. Współpraca
z organami administracji
i samorządu w zakresie
kształcenia i wychowania
młodzieży.

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 8
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
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne projekty konkursowe
Prowadzenie i udostępnianie
RIS

Budżet KO
Rezultaty podjętych działań
 zapewnienie kształcenia ogólnego zgodnie z
potrzebami edukacyjnymi młodzieży;
 udzielanie wsparcia pedagogicznego;
 organizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych służących wyrównywaniu
braków programowych;
 prowadzenie zajęć służących rozpoznawaniu
i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
młodzieży;
 prowadzenie zajęć profilaktycznych;
 organizowanie przedsięwzięć mających na
celu aktywne spędzanie czasu wolnego.
W 2015 r. trwały prace nad przygotowaniem
kryteriów wyboru projektów oraz
dokumentacji konkursowej.

Na koniec 2015 roku w RIS aktywny wpis
posiadało 1257 instytucji szkoleniowych z
terenu Wielkopolski.

169 260,35

0

-

Budżet OHP

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

EFS,
Planowane jest ogłoszenie konkursu
BP, wkład własny w ramach Poddziałania zgodnie z
harmonogramem na II kwartał 2016
r.

-

Prowadzenie RIS.
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dorosłych zgodnie
z potrzebami
pracodawców

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW w
Poznaniu.
Ośrodki
Doskonalenia
Nauczycieli,
dla których
organem
prowadzącym jest
SWW.

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW w
Poznaniu.
Wielkopolskie
Samorządowe
Centra Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie, Koninie,
nr 1 i nr 2 w
Poznaniu, Ostrowie
Wielkopolskim,
Rawiczu
i Złotowie, dla
których organem
prowadzącym jest
SWW.

Podnoszenie jakości kadr
systemu oświaty poprzez
wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli
wszystkich typów szkół i
placówek oświatowych

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

Nauczyciele konsultanci Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie na rok
szkolny 2014/2015 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.
W roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich
ośrodkach doskonalenia nauczycieli
zrealizowano 4 617 form doskonalenia dla
65 807 nauczycieli.
W porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014
zrealizowano o 2 064 form dokształcania i
doskonalenia więcej, co stanowi wzrost o
ponad 100%. Także liczba uczestników
powiększyła się o prawie 25 tysięcy, co
świadczy o ponad 61% wzroście.
Samorząd Województwa odpowiada za
organizację kształcenia w zawodach
medycznych i zabezpieczenia społecznego.
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach
medycznych zorganizowano kształcenie dla 1
437 słuchaczy w 12 zawodach.

-

1. Budżet SWW.
2. Wpłaty od
uczestników

-

Budżet SWW.

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.

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 (283), najmniej – w
zawodzie opiekun osoby starszej (6
słuchaczy).
W roku szkolnym 2014/2015 uruchomione
zostały zaplanowane kursy, m.in.: kurs
kwalifikacyjny dla kierowników centralnych
sterylizatorni i osób nadzorujących
wytwarzanie sterylnych wyrobów
medycznych w podmiotach leczniczych oraz
innych zakładach świadczących usługi na
rzecz podmiotów leczniczych, kurs języka
migowego (I, II i III stopień), scrabooking
(WSCKZiU nr 1 w Poznaniu).
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu uzyskało zgody
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
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uruchomienie szkoleń: specjalizacja I stopnia
w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja
z zakresu organizacji pomocy społecznej i
szkolenie z zakresu asystent rodziny.
KO

Akredytacja dla form
kształcenia ustawicznego

Podnoszenie kwalifikacji
instruktorów praktycznej
nauki zawodu

W roku 2015 złożono 7 wniosków o
przyznanie akredytacji kuratora oświaty dla
pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego, z czego rozpatrzono 6 pozytywnie. Postępowanie akredytacyjne
siódmego wniosku zakończyło się w styczniu
2016 r. – pozytywnie. 6 spośród
wnioskodawców prowadzi działalność
szkoleniową na podstawie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, jeden
wnioskodawca to placówka kształcenia
ustawicznego.
Na stronie internetowej KO 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.
W roku 2015 wpłynęło 9 wniosków o
zatwierdzenie programu kursu
pedagogicznego dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu. Zgodnie z przyjętą procedurą
Wielkopolski Kurator Oświaty zatwierdził 9
programów kursu pedagogicznego
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Jednostki uprawnione do prowadzenia
szkolenia zorganizowały 72 kursów
pedagogicznych dla instruktorów praktycznej

Budżet KO

Budżet KO

Kontynuacja działań

Kontynuacja działań
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Departament
Wdrażania EFS
UMWW

nauki zawodu, po ukończeniu których 560
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.
Wyrażanie opinii zgodnie z
W roku 2015 Wielkopolski Kurator Oświaty
art. 7 ust. 3 ustawy o
rozpatrzył 89 wniosków złożonych przez
systemie oświaty dotyczącej szkoły w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
uzyskania uprawnień szkoły uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez
publicznej przez szkoły
szkoły niepubliczne kształcące w danym
niepubliczne prowadzące
zawodzie. Wielkopolski Kurator Oświaty
kształcenie zawodowe
wydał 89 postanowień, dla kształcenia w 119
zawodach. Najczęściej wybieranymi
zawodami były:
- Florysta,
- Technik administracji,
- Technik rachunkowości,
- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- Technik turystyki wiejskiej
-Technik masażysta,
- Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
- Technik informatyk,
- Technik optyk,
- Technik usług kosmetycznych,
- Opiekun medyczny,
- Opiekunka dziecięca,
- Technik archiwista,
- Technik usług pocztowych.
WRPO 2014+
Dnia 30.06.2015 r. został ogłoszony konkurs
Oś Priorytetowa 8
nr:
Priorytet Inwestycyjny 10iii RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15. Nabór
Wyrównywanie dostępu do
wniosków o dofinansowanie trwał od
uczenia się przez całe życie o 31.07.2015 do 13.08.2015.
charakterze formalnym,
Przeprowadzono ocenę formalną, obecnie
nieformalnym i
trwa ocena merytoryczna, która została
pozaformalnym wszystkich
wydłużona z uwagi na bardzo dużą liczbę
grup wiekowych, poszerzanie złożonych wniosków (do oceny
wiedzy, podnoszenie
merytorycznej skierowano 425 wniosków).
umiejętności i kompetencji
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.
siły roboczej oraz
promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo
zawodowe i potwierdzanie
nabytych kompetencji

Budżet KO

W 2015 r. nie
EFS,
podpisano umów BP, wkład własny
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs została
zwiększona
30.12.2015r. i
wynosi
47 990 187
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Kontynuacja działań

Planuje się wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i
realizację umów.
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Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.2
Uczenie się przez całe życie

Wielkopolski
Oddział PFRON

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 8
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
Pilotażowy program
„AKTYWNY SAMORZĄD”
- Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym

Dnia 23.12.2015 r. ogłoszono konkurs nr
RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/16. Nabór
wniosków rozpocznie się 01.02.2016 i potrwa
do 12.02.2016 r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.

W 2015 r. nie
podpisano umów
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi
15 000 000
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

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.
1 528 osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności otrzymało
dofinansowanie lub refundację kosztów
uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym

6 477 583,91

EFS,
Planuje się przeprowadzenie
BP, wkład własny naboru, oceny formalnej i
merytorycznej oraz wyłonienie
projektów rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie umów
oraz ich realizację.

Środki PFRON

Program będzie kontynuowany w
2016 roku.
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Zadania zlecane: wejście
osób niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na
rynek pracy

2.4 Dopasowanie
systemów
kształcenia do
potrzeb rynku pracy

WUP

Opracowanie analiz
dotyczących absolwentów
w Wielkopolsce

Współdziałanie
z WRRP
Poszerzenie wiedzy na temat
sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy
Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

Projekt „Czas zawodowców
– wielkopolskie kształcenie
zawodowe”

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.
Wsparciem objęto 181 osób
niepełnosprawnych.
Przygotowano raport Ocena sytuacji
absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2013/2014 na rynku
pracy, w którym ukazano sytuację
absolwentów wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych w odniesieniu do
prognozowanego zapotrzebowania
pracodawców na określone grupy zawodowe,
kierunki kształcenia, których ukończenie
zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia
oraz po ukończeniu których absolwenci
rejestrują się w PUP jako osoby bezrobotne.
Raport dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu: www.wuppoznanpraca.gov.pl/„Rynek
pracy/Publikacje urzędu/Absolwenci w
Wielkopolsce”

685 166,64

Środki PFRON

Kontynuacja w przypadku przyjęcia
do realizacji zgłoszonych projektów
oraz pozyskania środków na ich
realizację i ujęcia w planie
finansowym PFRON

-

-

Przeanalizowanie danych
dotyczących absolwentów
kolejnego rocznika 2014/2015 oraz
przygotowanie raportu
skierowanego do organów
prowadzących placówki oświatowe,
samorządów powiatowych, KO,
Departament Edukacji i Nauki
UMWW, instytucji i osób
zainteresowanych problematyką
kształcenia ponadgimnazjalnego
w Wielkopolsce

Patrz Priorytet I: zadanie 1.1
Raport Monitoring zawodów deficytowych i
nadwyżkowych za 2014 rok i I półrocze 2015
roku

-

-

Celem projektu było wdrożenie w latach
2012 – 2015, w 50 szkołach Wielkopolski,
programów rozwojowych szkół w zakresie
dostosowywania kształcenia zawodowego w
regionie do potrzeb rynku pracy.
Rezultaty i produkty projektu:
1. przeszkolono 146 nauczycieli w podziale
na przedmioty kształcenia,
2. przeprowadzono szkolenia z zakresu
obsługi wózka jezdniowego z bezpieczną
wymianą butli gazowej LPG (220

6 335 409,38

PO KL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie 9.2.:
Podniesienie
atrakcyjności i
jakości
szkolnictwa
zawodowego.

Projekt zakończył się 30 września
2015 r.
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Departament
Wdrażania EFS
UMWW

WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 8
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 8.3.1
Kształcenie zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy

uczniów) Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL
(43 uczniów),
eksploatacji urządzeń, instalacji sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
(708 uczniów)
3. wykonano i odebrano
Wielkopolski
System Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego WSDEZ,
Łącznie zarejestrowanych jest w
WSDEZ 19.503 uczniów i 1 164
pracodawców.
4. zrealizowano praktyki zawodowe w
laboratoriach dla 2 253 uczestników
(w tym: zapewniono przejazdy, catering,
noclegi, materiały i przybory dla
uczestników),
5. 1 375 uczniów odbyło praktyki
zawodowe u pracodawców.
Dnia 25.09.2015 r. ogłoszono konkursu nr
W 2015 r. nie
EFS,
RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dotyczący
podpisano umów BP, wkład własny
realizacji projektów zakładających współpracę
w ramach
szkół i placówek systemu
konkursu. Kwota
oświaty z pracodawcami lub przedsiębiorcami
przewidziana na
prowadzącymi działalność w
konkurs wynosi
ramach SSE na terenie
14 879 742
województwa wielkopolskiego.
(100% wydatków
Nabór wniosków trwał: od 28.12.2015 do
kwalifikowalnych)
25.01.2016.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2016 r.

Planuje się przeprowadzenie oceny
formalnej i merytorycznej oraz
wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie oraz
realizację umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planuje się kolejne
nabory wniosków.
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Priorytet 3: Integracja społeczna i walka z ubóstwem
WUP
WRPO 2014+
3.1 Ograniczenie
PI 9i
zjawiska ubóstwa i
Aktywne włączenie, w tym z
wykluczenia
myślą o promowaniu
społecznego
równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i
zwiększaniu szans na
zatrudnienie
Przewiduje się konkursowy
oraz pozakonkursowy tryb
wyboru projektów.

3.2 Wspieranie
powstawania
przedsiębiorstw
społecznych
i dobrych praktyk w
tym obszarze

ROPS

Projekt systemowy
„Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski”

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 0

Alokacja
ogłoszonego
konkursu
82 000 000,00

EFS/BP/ wkład
własny
beneficjenta /

Nabór w trybie pozakonkursowym
został anulowany.
Alokacja konkursowa
82 000 000,00 zł, biorąc pod uwagę
wartość złożonych wniosków nie
zostanie w całości wykorzystana.
W roku 2016 będzie następowała
kontraktacja oraz rozliczanie
środków w ramach podpisanych
umów.

Kampania informacyjno – promocyjna:
Ekonomia społeczna – liczą się
ludzie. Działania: seanse filmowe, festiwal
ekonomii społecznej, platforma sprzedażowo
– promocyjna Market Społeczny, reklamy i
ogłoszenia w prasie.

Projekt
współfinansow.
ze środków
europejskich EFS

Promocja ekonomii społecznej, w
tym konkretnych przykładów
przedsiębiorstw społecznych oraz
usług podmiotów ekonomii
społecznej wśród różnych grup
odbiorców i konsumentów.

Badanie: Monitoring przedsiębiorstw
społecznych, Badanie: Diagnoza sektora usług
społecznych w województwie wielkopolskim Łącznie wydatki w
wraz z rekomendacjami.
projekcie w latach
Opracowanie podręcznika dobrych praktyk
2013-2015:
przeciwdziałania bezdomności w
4 725, 571,89
województwie wielkopolskim.
wydatki w 2015:
Upowszechnianie wyników badań: artykuły w 995 609,07 w tym:
prasie. Warsztaty dla studentów, warsztaty
zadanie 1: 124
badawcze dla NGO.
221,04, Zadanie 2:
178 454,02,
Wdrażanie Regionalnego Planu Rozwoju
Zadanie 3: 236
Ekonomii Społecznej. Działania: wizyty
389,45, Zadanie 4:
studyjne, Targi Przedsiębiorczości Społecznej,
324 880,31
utrzymanie regionalnego portalu dotyczącego
ES, spotkania/konferencja/forum wymiany
doświadczeń. Monitoring procesu wdrażania
RPRES, warsztaty dla członków Komitetu
ES, przedstawicieli tworzonych sieci,
sieciujące, spotkania grup roboczych.
Przygotowanie założeń programu
edukacyjnego dot. ES, szkolenie dla
nauczycieli, przygotowanie certyfikacji
produktu prospołecznego i gali, warsztaty
tematyczne.

Projekt
współfinansow.
ze środków
europejskich EFS

Wypracowanie mechanizmów
usprawnienia procesu udzielania
wsparcia Podmiotom Ekonomii
Społecznej oraz diagnoza usług
społecznych.

Projekt
współfinansow.
ze środków
europejskich EFS

Doprowadzenie do wzrostu udziału
Podmiotów Ekonomii Społecznej w
rynku dóbr i usług. Podniesienie
skuteczności i efektywności działań
integracyjnych i zatrudnieniowych
PES. Wzrost efektywności
funkcjonowania systemu wsparcia
ES.
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ROPS

Projekt „Koordynacja
rozwoju ekonomii społecznej
w województwie
wielkopolskim

ROPS /Lider
projektu Stowarzyszenie na
Rzecz Spółdzielni
Socjalnych

Projekt WTZ „Innowacyjny
model aktywizacji
zawodowej uczestników
Warsztatów Terapii
Zajęciowej”

WUW
Departament
Wdrażania EFS
UMWW

W roku 2015: warsztaty dotyczące
aktualizacji założeń Regionalnego Planu
Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) (1
warsztat dwudniowy), spotkanie komitetu ds.
ES (1), warsztaty sieci współpracy Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w
zakresie pomocy publicznej, spotkanie sieci
OWES (1). Zorganizowano 2 spotkania grupy
ds. promocji ES, współorganizowano 4
wydarzenia (targi) z OWES, opracowano
zarys strategii upowszechniania ekonomii
społecznej w Wielkopolsce, zorganizowano 2
spotkania grupy ds. rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, spotkanie grupy ds.
zatrudnienia socjalnego spotkanie grup ds.
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 4
spotkania doradczo –konsultacyjne.

Postanie modelu aktywizacji zawodowej
uczestników WTZ poprzez tworzenie
spółdzielni socjalnych osób prawnych..
Działania podjęte w 2015 r. były częścią
kampanii lobbingowej (artykuły w prasie, w
Internecie na portalach tematycznych) oraz
organizowane były seminaria promujące
produkt finalny projektu .
Nadawanie statusu CIS
Nadano 9 nowych statusów CIS oraz 2 na
zasadzie kontynuacji.
WRPO 2014+
Dnia 30.06.2015 r. ogłoszono konkursu nr
Oś Priorytetowa 7
RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15.
Priorytet Inwestycyjny 9v
Nabór wniosków trwał: od 31.07.2015 do
Wspieranie
13.08.2015.
przedsiębiorczości społecznej Podpisano umowy z 4 z 5 Ośrodków
i integracji zawodowej w
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii
społecznej i solidarnej w celu
ułatwiania dostępu do
zatrudnienia
Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne

Łączny plan
projektu na lata
2015-2018
1 020 133,00 zł
wydatki 2015:
256 773,74

Łącznie wydatki w
latach 2012-2015:
354 423,91 zł
wydatki 2015:
74 460,49

-

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

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.
Projekt
Produkt finalny - model aktywizacji
współfinansowan zawodowej uczestników WTZ
y ze środków
poprzez tworzenie spółdzielni
europejskich EFS socjalnych osób prawnych.

-

Kontynuacja działań

Kwota
EFS,
Planuje się podpisanie ostatniej
podpisanych
BP, wkład własny umowy oraz realizację działań w
umów:
ramach podpisanych umów.
66 062 740
Pozostała kwota do
zakontraktowania
w 2016 r.:
12 764 185 (100%
wydatków
kwalifikowalnych)

Poddziałanie 7.3.2
Ekonomia społeczna –
projekty konkursowe
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3.3 Działania na
rzecz dostępności
usług społecznych
dla osób
zagrożonych
marginalizacją

WUP

Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej

ROPS

Projekt systemowy
„Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji
społecznej w Wielkopolsce”
realizowany w ramach PO
KL

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

-

-

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
-

Udział pracowników WUP
w „Drzwiach Otwartych” dla wielkopolskich
organizacji pozarządowych w dniu 3 grudnia
2015 r.
Dostosowanie infrastruktury społecznej do
potrzeb oraz warunków występujących w
województwie wielkopolskim.
W ramach Działania 5.4 do dnia 31.12.2015
podpisano 15 umów z Beneficjentami na
kwotę dofinansowania z EFRR 20 247 515,52
PLN.
Poprawa dostępności i podwyższenie jakości
usług społecznych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia,
doradztwo oraz studia podyplomowe oraz
kursy zawodowe dla pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie
następujących modułów:
- metody pracy socjalnej,
- prawo i administracja,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- specjalistyczne metody wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doradztwo dla kadr instytucji pomocy i
integracji społecznej dotyczące realizacji
działań wobec osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w zakresie
aktywnej integracji.
Organizowanie specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny oraz studiów, kursów
zawodowych dotyczących realizacji polityki
społecznej organizacji pomocy społecznej,
wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji

-

-

20 247 515,52

EFRR

Realizacja działania 5.4 WRPO
2007-2013 została zakończona.
Kontynuacja działań odbędzie się w
ramach WRPO 2014+.

Łącznie wydatki w
latach 2014-2015:
3 290 541,71 zł
EFS
/PO KL
Wydatki 2015:
1 061 799,16
EFS/PO KL

Projekt
współfinansowan
y ze środków
europejskich EFS

Wzrost kwalifikacji kadr pomocy i
integracji społecznej działających
na rzecz osób zagrożonych
marginalizacją .
Podwyższenie jakości i poszerzenie
oferty usług socjalnych przez
instytucje pomocy i integracji
społecznej.
Podwyższenie interdyscyplinarnej
współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społecznej.
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Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Departament
Wdrażania EFS
UMWW

Poddziałanie 3 – Premie na
rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Poddziałanie 4 – Rozwój
przedsiębiorczości – Rozwój
usług rolniczych
WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 7
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 7.2.1
Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane
przez
jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne
WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 7
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

W 2015 roku nie przeprowadzono naboru
wniosków.

0,00 PLN

EFRROW/ środki Działanie będzie realizowanie w
krajowe
kolejnych latach.

W 2015 roku nie przeprowadzono naboru
wniosków.

0,00 PLN

EFRROW/ środki Działanie będzie realizowanie w
krajowe
kolejnych latach.

Dnia 28.12.2015 r. ogłoszono nabór w ramach
Poddziałania 7.2.1.
30.12.2015 r. rozpoczął się nabór, który trwać
będzie do 29.02.2016 r.

W 2015 r. nie
EFS,
podpisano umów BP, wkład własny
w ramach naboru.
Kwota
przewidziana na
nabór wynosi
100 000 000
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Planuje się kontynuację naboru, a
następnie
ocenę formalną i merytoryczną oraz
wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie umów
oraz ich realizację.

Dnia 23.12.2015 r. ogłoszono konkurs nr
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16.

W 2015 r. nie
EFS,
podpisano umów BP, wkład własny
w ramach
konkursu. Kwota
przewidziana na
konkurs wynosi w
2016 r.:
18 807 652
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Planuje się nabór (od 14.03.2016 do
25.03.2016 r.),
ocenę formalną i merytoryczną oraz
wyłonienie projektów
rekomendowanych do
dofinansowania i podpisanie umów
oraz ich realizację.
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