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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
AKO – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
COIE – Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
ES - ekonomia społeczna
FP – Fundusz Pracy
GdM – Gwarancje dla Młodzieży
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
KO – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
LGD – Lokalne Grupy Działania
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny
MRPiPS –Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NEET – młodzi ludzie nie uczący się, nie pracujący i nie szkolący się (Not in Employment,
Education or Training)
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRRP – Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
WWK OHP – Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej
ZWW – Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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I. Wprowadzenie
Uchwałą Nr 2839/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2017 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 WUP był odpowiedzialny za
przygotowanie Sprawozdania z realizacji Planu.
W celu opracowania Sprawozdania, WUP przygotował i przekazał Członkom
Regionalnego Zespołu realizującym zadania, formularz sprawozdawczy, który uzupełniony,
stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.
Sprawozdanie ze swoich działań przesłały następujące instytucje i departamenty
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
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) KO,
7) ROPS,
8) Wielkopolski Oddział PFRON,
9) WWK OHP,
10) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
11) Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR,
12) WUW,
13) WUP.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2017 roku
Rok 2017 był najlepszym od kilkunastu lat, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, stopa
bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 3,7%, tj. o 1,2 punktu procentowego mniej niż
w grudniu 2016. Województwo wielkopolskie nadal wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia
kształtującą się o 2,9 punktu procentowego poniżej wskaźnika krajowego.
W dalszym ciągu bezrobocie było zróżnicowane terytorialnie. Największe obserwowane
było w jego wschodniej i północnej części. W grudniu 2017 r. najwyższą stopę bezrobocia
notowano w powiatach konińskim – 9,7% wobec 12,6% w grudniu 2016 r. i złotowskim – 8,4%
wobec 9,6%. A także w powiatach, chodzieskim – 7,7% wobec 9,9%, średzkim – 6,4 % wobec
9,3%, czy wągrowieckim – 6,4% wobec 8,6%. Najniższe wskaźniki utrzymywały się
w poznańskim – 1,5% wobec 2,0% przed rokiem oraz w powiatach, wolsztyńskim – 1,7% wobec
2,6% i kępińskim – 1,9% wobec 2,2%.
Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2017 r. stanowili
84,3% ogółu bezrobotnych i było to o 0,3 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział
długotrwale bezrobotnych stanowiących najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem,
w skali roku zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego i wyniósł 47,6%. Zmniejszył się również
odsetek osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia – o 0,8 punktu procentowego do 28,2%
w tym poniżej 25 roku życia o 0,5 punktu procentowego do 14,1 %. Chociaż rok 2017 był rokiem,
w którym wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 3,7% i był to najniższy poziom w
Polsce, to nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie długotrwałe bezrobocie.
W rejestrach urzędów pracy w końcu 2017 roku znajdowało się 28 021 osób długotrwale
bezrobotnych, stanowiły one 47,6% ogólnej liczby osób bezrobotnych, jedynie 19,4%
aktywizowanych to osoby z tej właśnie kategorii. W szczególnej sytuacji na rynku pracy pozostają
także osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Na koniec 2017 roku osób bezrobotnych w tym
wieku było 15 457. Udział osób powyżej 50 roku życia, które nie posiadają zatrudnienia w stosunku
do ogółu bezrobotnych w Wielkopolsce zmalał o 0,7 punktu procentowego. Stanowią one prawie
1/3 wszystkich bezrobotnych. W grudniu 2017 udział osób bezrobotnych po 50 roku życia wyniósł
26,3%.
Notowane w ostatnich latach zmniejszenie poziomu bezrobocia znalazło również odbicie w
liczebności populacji bezrobotnych kobiet. Systematycznie rośnie odsetek udziału kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych, który w ciągu 2017 roku zwiększył się o 2 punkty procentowe i wyniósł
60,8%.
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W 2017 roku kontynuowano działania na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
współfinansowane z EFS oraz środków krajowych. Od początku wdrażania do końca 2017
w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wsparciem objęto
łącznie 46 530 osób.
W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja Programu Regionalnego „Razem Skuteczniej”,
którego

celem

była

aktywizacja

zawodowa

osób

długotrwale

bezrobotnych

i wyłączonych społecznie. Program zakładał uczestnictwo 214 osób z siedmiu powiatów:
czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego, konińskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego
i wągrowieckiego. Program zakończył się w grudniu 2017 roku.
W ostatnim okresie na terenie Wielkopolski obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na
pracę świadczoną przez cudzoziemców. W 2017 roku liczba wydawanych oświadczeń
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w porównaniu z 2016 rokiem
zwiększeniu o 43,5%. Łącznie złożono je w liczbie 182 194, z czego 58 126 dla kobiet. Prawie
wszystkie oświadczenia dotyczyły Ukrainy - 172 424. Dla porównania w 2016 roku do
wielkopolskich urzędów pracy wpłynęło 126 972 oświadczenia o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom, z czego dla Ukrainy 123 197. Tym samym, 2017 rok jest
kolejnym kiedy obserwuje się dominujący udział obywateli ukraińskich wśród pracowników
z innych krajów.
Na koniec 2017 roku w województwie wielkopolskim aktywnych było 1 106 agencji
zatrudnienia, wpisanych do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. W całej Polsce natomiast w
2017 roku działało ich prawie 9 tysięcy. Daje to drugie miejsce w kraju, po województwie
mazowieckim, gdzie aktywnych było 1 728 agencji zatrudnienia. Jednocześnie wzrosło
zainteresowanie posiadaniem wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w stosunku do roku
poprzedniego. Województwo wielkopolskie pod względem ilości aktywnych instytucji
szkoleniowych w Rejestrze na tle kraju w 2017 roku znajdowało się na trzecim miejscu wśród
województw, po mazowieckim i śląskim. Zjawiska te potwierdzają, że wielkopolski rynek pracy
jest rynkiem różnorodnym i rozbudowanym.
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III. Działania podjęte w 2017 roku w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
Sprawozdanie

z

Planu

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim na 2017 rok, jest czwartym 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.
W 2017 roku na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim,
zakontraktowano i wydano łącznie 1 724 391 799,05 zł, w tym w ramach poszczególnych
priorytetów:
Priorytet 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców:
1 045 001 096,78 zł
Priorytet 2: Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne:
515 639 973,62 zł
Priorytet 3: Integracja społeczna i walka z ubóstwem:
163 750 728,65 zł

Wybrane działania podjęte w 2017 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2017 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie ponad 31 tys. osób, w tym m.in.:
 10 089 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców (w tym 271 osób w ramach bonu stażowego),
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 5 779 osób (w tym 821 osób
w ramach bonu szkoleniowego),
 w ramach bonów: zatrudnieniowego 130 osób, na zasiedlenie 614 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskało 3 280 osób, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 1 891 osób,
 umożliwiono 1 048 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 117
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
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 1 692 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 21 osób znalazły zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
- podniesie kwalifikacji 70 osób, pracowników powiatowych urzędów pracy,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 831 osób,
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 62 tys. osób,
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy ze środków PFRON – 96 osób niepełnosprawnych,
5. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób dorosłych zgodnie z potrzebami
pracodawców

–

3

194

osoby ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności otrzymało dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym,
6. Ułatwienie startu młodym rolnikom w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników poprzez wydanie 692 pozytywne decyzje w ramach środków
EFRROW.
Ze wszystkich

działań

zaplanowanych na

2017 rok, nie

zrealizowano

następujących:
a)

cykl warsztatów i konsultacji indywidualnych dla osób powracających do kraju – nie
zrealizowano ze względu na brak zainteresowania;

b) nie zorganizowano szkolenia dla pracowników PUP oraz Oddziałów Zamiejscowych
WUP w Poznaniu zajmujących się tematyką EURES z zakresu Krajowego Planu Działań
EURES, jednakże ze względu na zmiany przepisów dotyczących zatrudniania
cudzoziemców spoza terenu UE / EOG i Szwajcarii, przeszkolono te osoby z ww.
przepisów;
c)

w ramach perspektywy finansowej 2014+ nie ogłoszono następujących konkursów:
 Poddziałanie 6.3.2 – konkurs zaplanowany na 2017 r. nie odbył się ze względu na
zwiększenie w styczniu 2017 r. alokacji na konkurs z 2016 r. (RPWP.06.03.02-IZ-0030-001/16) do pełnej kwoty alokacji przewidzianej na to Poddziałanie. Wówczas został
wykreślony z harmonogramu naborów wniosków na 2017 r.
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 Działanie 6.5 – konkurs nie został ogłoszony w 2017 roku, ponieważ w związku z dobrą
sytuacją na rynku pracy Projektodawcy zgłosili, iż nie było zapotrzebowania na
wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z tym ogłoszenie
ww. konkursu zostało przeniesione na 2018 rok.
 Poddziałanie 6.6.2 – w sierpniu 2017 r. podjęto decyzję o rezygnacji z naboru.
Przedmiotowy konkurs planowany był do ogłoszenia w formule Regionalnego
Programu Zdrowotnego (RPZ). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia
dotyczące czasu opiniowania programów zdrowotnych przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), należało spodziewać się wydania
opinii dotyczącej programu w końcu września br., czyli dwa miesiące przed
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków. Był to okres stanowczo zbyt krótki, aby
jakikolwiek potencjalny wnioskodawca zdążył przygotować dokumentację konkursową
zgodą z programem zdrowotnym zatwierdzonym przez AOTMiT.
 Poddziałanie 6.6.3 - w sierpniu 2017 r. podjęto decyzję o rezygnacji z naboru.
Przedmiotowy konkurs planowany był do ogłoszenia w formule Regionalnego
Programu Zdrowotnego (RPZ). W związku z negatywną opinią Prezesa AOTMiT
ZIT AKO rezygnował z realizacji przedmiotowego naboru w 2017 r.
 Poddziałanie 7.2.3 – konkurs został ogłoszony w 2016 r., natomiast umowę w ramach
konkursu podpisano w 2017 r. (tabela). W ramach danego poddziałania w 2017 r. nie
zaplanowano konkursu.
 Poddziałanie 8.3.5 – w związku ze zrealizowaniem zakładanych wartości wskaźników
we wcześniej ogłoszonych konkursach, zrezygnowano z ogłoszenia konkursu w ramach
kształcenia zawodowego dorosłych w ramach Poddziałania 8.3.5 w roku 2017 r.
Alokacja została przesunięta na działania związane z kształceniem zawodowym
młodzieży.
Szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w 2017 roku przez instytucje
zaangażowane w przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków nim wywołanych,
zawarte są w rozdziale IV. Działania zrealizowane w 2017 roku w województwie
wielkopolskim.
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IV.

Działania zrealizowane w 2017 roku w województwie wielkopolskim

Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie
Instytucja

Nazwa
działania/programu

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

WUP

Nadzór nad
wydatkowaniem
środków FP przez
samorządy powiatowe
Wielkopolski

Rezultaty podjętych działań

Kwota
w złotych

Źródło

Zalecenia na następny rok

4

5

6

7

166 470 500,00

FP

Decyzją MRPiPS SWW otrzymał w 2017
r. na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej kwotę 166 470,5 tys. zł, z
czego 49 586,5 tys. zł przeznaczone na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia oraz 116 884,0 tys. zł na
realizację WRPO 2014+ i POWER 20142020.

Stały monitoring
wydatkowania środków FP

Ww. środki podzielono dla powiatów
województwa wielkopolskiego zgodnie
z Uchwałą ZWW 3259/2017 z dnia 16
lutego 2017 r . zgodnie z kryteriami
przyjętymi Uchwałą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Nr
LI/984/14 z dnia 27 października 2014 r.
Ponadto zgodnie z § 4 ust. 5c
rozporządzenia MPiPS z dnia 7
października 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki
finansowej FP (Dz. U. 2016 r. poz. 472)
samorządy powiatowe województwa
wielkopolskiego dokonały przesunięć
środków przeznaczonych na finansowanie
zadań fakultatywnych na wydatki na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w łącznej kwocie 200,0 tys. zł.

200 000,00
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Prowadzono systematyczny monitoring
wydatkowania środków FP przez
samorządy powiatowe na podstawie
sprawozdania MRPiPS-02 oraz
monitoringu stanu realizacji programów
aktywizacji bezrobotnych finansowanych
z rezerwy FP w powiatach województwa
wielkopolskiego, w ujęciu kwartalnym.

Dokonano podziału środków FP
przyznanych przez MRPiPS dla
województwa wielkopolskiego na 2018
rok uchwałą ZWW nr 4646/2017 z dnia
30 listopada 2017 r., zgodnie z nowymi
kryteriami Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, określonymi Uchwałą
XXXVIII/932/17 z dnia 27 listopada 2017
r., (uwzględniającymi aktualną sytuację na
rynku pracy) w wysokości 145 854,8 tys.
zł, w tym 38 497,4 tys. zł na realizację
programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
107 357,4 tys. zł na finansowanie
projektów współfinansowanych z EFS, z
czego:
- 40 225 588 zł w ramach WRPO 20142020, (w tym 34 191 750 zł ze środków
EFS oraz 6 033 838 zł ze środków
stanowiących krajowy wkład publiczny),
- 67 131 817 zł w ramach PO WER 20142020, (w tym 56 578 695 zł ze środków
EFS oraz 10 553 122 zł ze środków
stanowiących krajowy wkład publiczny).

W roku 2017 na aktywizację osób
bezrobotnych do 30 roku życia, na
podstawie art. 150 f ustawy o promocji

80 900 700,00

FP

Prowadzenie monitoringu
realizacji „Programu Praca dla
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Młodych”

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
MRPiPS przyznało SWW 81 313,1 tys. zł,
z czego na wniosek powiatowych
urzędów pracy dokonano umniejszenia
środków do kwoty 80 900,7 tys. zł.
Wspieranie PUP w
Dodatkowo z rezerwy MRPiPS
pozyskaniu
samorządy powiatowe pozyskały środki w
dodatkowych środków wysokości 19 865,9 tys. zł, z czego na
FP z rezerwy MRPiPS.
poszczególne programy przypadło:
- 4 813,6 tys. zł - dla bezrobotnych
zamieszkujących na wsi,
- 2 650,6 tys. zł - dla bezrobotnych
korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej,
- 1 920,0 tys. zł - na program regionalny,
- 1 498,8 tys. zł - dla bezrobotnych
powracających z pracy za granicą,
- 1 476,3 tys. zł - dla bezrobotnych w
regionach wysokiego bezrobocia oraz na
terenach
rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego
Mieszkanie Plus,
- 1 312,2 tys. zł - dla bezrobotnych
długotrwale,
- 960,0 tys. zł - dla bezrobotnych
niepełnosprawnych,
- 819,2 tys. zł - dla bezrobotnych rodziców
powracających na rynek pracy oraz
bezrobotnych
opiekunów
osób
niepełnosprawnych,
- 785,7 tys. zł - dla bezrobotnych będących
dłużnikami alimentacyjnymi,
- 718,7 tys. zł - dla bezrobotnych powyżej 50
roku życia,
- 542,1 tys. zł - dla bezrobotnych na
terenach, na których w 2017 roku miały
miejsce klęski żywiołowe,
- 374,0 tys. zł - dla bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczących
pracowników
oraz
pracowników objętych zwolnieniami
monitorowanymi,
- 80,0 tys. zł - dla bezrobotnych, których
celem będzie likwidacja widocznych na
rynku pracy luk kompetencyjnych,

FP
19 865 900,00

Pozyskanie dodatkowych
środków FP według potrzeb
samorządów powiatowych
oraz prowadzenie monitoringu
wydatkowanych środków FP
przez samorządy powiatowe
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związanych z brakiem specjalistów m.in.
przemysłu: spożywczego, maszynowego,
motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i
opieki długoterminowej,
- 1 914,7 tys. zł - na inne programy,
których realizacja wynikała z diagnozy
bieżących
potrzeb
rynku
pracy
(bezrobotnych w wieku 30-50 lat;
bezrobotnych o niskich kwalifikacjach
zawodowych, bezrobotne kobiety).
Kontynuacja procedury
WUP pozyskał 13 668,2 tys. zł na zadania
fakultatywne, które zostały podzielone
Uchwałą ZWW 3259/2017 z dnia 16
lutego 2017 r. Ponadto zaopiniowano 8
wniosków samorządów powiatowych
Wielkopolski na finansowanie z rezerwy
FP innych fakultatywnych zadań na
łączną kwotę 292,0 tys. zł.

WUP dokonał weryfikacji
współczynników pod względem
spełnienia warunków do uzyskania
środków FP na wynagrodzenia, nagrody i
składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników PUP oraz nagrody
specjalne, w wysokości 16 695 800 zł.
Monitoring sytuacji
osób
niepełnosprawnych

Przygotowano analizę Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w 2016 roku

-

-

Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy

1. Raport: Ocena sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy i realizacji
zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2016 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2015/2016 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2016
rok.

11 957,04

FP

Kontynuacja prowadzonego
monitoringu. Przygotowanie
rocznego raportu za 2017 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.
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4. Analiza efektywności podstawowych
form aktywizacji zawodowej,
realizowanych w ramach programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w Wielkopolsce w 2016 roku.
5. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce
w 2016 roku.
6. Biuletyn Informacyjny WUP.
7. Biuletyn Informacyjny WUP w
Poznaniu w ramach PO WER 2014-2020
pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
w Wielkopolsce
8. Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
Współdziałanie
z WRRP

Realizacja Programu
Regionalnego „Razem
Skuteczniej”

W 2017 r. WRRP odbyły się
4 posiedzenia plenarne.
Podczas posiedzeń podjęto 57 uchwał,
w tym 52 uchwały w sprawie opinii
dotyczących utworzenia nowych
kierunków kształcenia. WRRP wydała
opinie w zakresie wykazu zawodów
refundowanych, Planu Działań na rzecz
Zatrudnienia na 2017 i sprawozdania
z wykonania Planu Działań na 2016,
kryteriów wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców oraz kryteriów podziału
środków FP na aktywizację bezrobotnych.
WRRP omówiła raporty, materiały i
informacje dot. wielkopolskiego rynku
pracy.
Władze samorządowe województwa
wystąpiły z inicjatywą zorganizowania
Programu Regionalnego „Razem
Skuteczniej” (działanie nie ujęte w planie
na 2017 r.). Celem Programu
Regionalnego, którego realizacja trwała
od kwietnia do grudnia 2017 r.
była integracja usług świadczonych przez
PUP i OPS województwa wielkopolskiego
na rzecz osób długotrwale bezrobotnych
będących wspólnymi klientami obu
instytucji mających na celu aktywizację
zawodową i społeczną.
W Programie udział wzięło 7 powiatów:
czarnkowsko-trzcianecki, kaliski,
koniński, pleszewski, słupecki, turecki
i wągrowiecki. Program sfinansowany był

10 455,00

1 920 000,00
72 000,00

FP
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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

z rezerwy FP MRPiPS w kwocie 1 920
tys. zł, oraz dofinansowany kwotą
w wysokości 72 tys. zł ze środków
samorządu województwa na wsparcie
pracowników OPS biorących udział
w Programie. Program zakładał, objęcie
działaniami 204 osoby. Ostatecznie udział
w Programie wzięły 222 osoby. Według
stanu na 31 grudnia 2017 r. osiągnięto
wskaźnik Programu na poziomie powyżej
70%.
Zorganizowano 2 projekty rekrutacyjne
dla pracodawców zagranicznych:
- opis patrz Priorytet 1, zadanie 1.1
Realizowano międzynarodowe
pośrednictwo pracy
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 1126
Liczba wakatów: 6269
Liczba przyjętych CV: 78
Liczba kontaktów WUP z bezrobotnymi
i poszukującymi pracy: 5408
Liczba osób zatrudnionych: min. 26
Zorganizowano 2 spotkania
w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy:

-

-

-

-

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

Łącznie:
714,68

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

Konferencja „Cudzoziemcy na
wielkopolskim rynku pracy”
(30.05.2017 r.)

498,37

Konferencja „Wsparcie osób długotrwale
bezrobotnych i innych grup
odczuwających trudności na
wielkopolskim rynku pracy”
(21.11.2017 r.)

216,31
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Uczestniczono
w następujących konferencjach/
seminariach/szkoleniach/targach pracy
organizowanych przez partnerów rynku
pracy:

Łącznie:
120,70

Budżet

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu
ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
zorganizowane przez WUW (24.02.2017
r.)

-

-

Targi Pracy Politechniki Poznańskiej
organizowane przez Centrum Praktyk
i
Karier
Politechniki
Poznańskiej
(28-29.03.2017 r.)

-

-

XII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
zorganizowane przez PUP w Szamotułach
(30.03.2017 r.)

21,80

Budżet

XIX Gnieźnieńskie Powiatowe Targi
Pracy zorganizowane przez PUP w
Gnieźnie (04.04.2017 r.),

23,40

Budżet

Targi
Wyjazdów
i
Programów
Zagranicznych zorganizowane przez Koło
Naukowe Edukacji Międzykulturowej
(Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
(04.04.2017 r.)

-

-

Targi Pracy zorganizowane przez PUP w
Grodzisku Wlkp. (20.04.2017 r.)

27,00

Budżet

Targi Pracy zorganizowane przez PUP
w Kościanie (26.04.2017 r.)

30,00

Konferencja
z
cyklu
„Akademia
Świadomego Pracodawcy” zorganizowana
przez Agencję Pracy Tymczasowej
i Doradztwa Personalnego „Serwis
Personalny” Sp. z o.o. (17.05.2017 r.)

-

Konferencja „Problemy i wyzwania
związane z migracjami zarobkowymi
w Wielkopolsce” zorganizowana przez
WUW (26.05.2017 r.)

-

Posiedzenie plenarne WRRP (06.06.2017

-

w tym:

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.

Budżet

-

-
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r.)
Spotkanie
dla
przedsiębiorców
dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce
zorganizowane przez Wielkopolską Izbę
Rzemieślniczą (20.06.2017 r.)

-

Spotkanie robocze dotyczące sieci
EURES
zorganizowane
przez
Wielkopolską Wojewódzka Komendę
OHP (18.07.2017 r.)

-

Konferencja
„Legalizacja
pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców w praktyce”
zorganizowana przez WUW w Poznaniu
(20.09.2017 r.)
Konferencja
„Wpływ
migracji
na
gostyński rynek pracy” zorganizowane
przez
Stowarzyszenie
Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
(26.09.2017 r.)
XX
edycja
„Akademii
Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Karier Uniwersytetu im.
Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu
(07.11.2017 r.)
Drzwi otwarte
(30.11.2017 r.)

Migrant

Info

Point

Pośredniczono
w przekazywaniu informacji
i dokumentów studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół ogólnokształcących)
zainteresowanych podjęciem pracy na
terenie Niemiec (we współpracy
z Biurami Karier)

-

-

-

-

-

18,50

Budżet

-

-

-

-

-

-

Działanie
realizowane
na
prośbę niemieckich służb
zatrudnienia pomimo faktu, że
od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby pośredniczenia w
przekazywaniu dokumentów
studentów
oraz
uczniów,
niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na pracę.
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Nie zorganizowano szkolenia dla
pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych WUP w Poznaniu
zajmujących się tematyką EURES z
zakresu Krajowego Planu Działań EURES
(KPDE).
Zaplanowano realizację szkolenia dla
pracowników
powiatowych urzędów
pracy
z
terenu
województwa
wielkopolskiego
zajmujących
się
tematyką EURES z zakresu Krajowego
Planu Działania EURES, jednakże
ze względu na zbyt krótki czas jaki dało
MRPiPS
na
wypełnienie
planów
i sprawozdań z realizacji KPDE
zrezygnowano z realizacji ww. szkolenia.
Jednakże ze względu na zmiany
przepisów
dotyczących
zatrudniania
cudzoziemców spoza terenu UE / EOG
i Szwajcarii, które wejdą w życie
w dniu 1 stycznia 2018 r. zorganizowano
w dniu 07.11.2017 r. na zlecenie MRPiPS
szkolenie dla pracowników PUP z
Wielkopolski
z
ww.
przepisów.
Większość uczestników ww. szkolenia
to pracownicy PUP, którzy zajmują się
zarówno realizacją zadań w ramach sieci
EURES, jak i rejestracją oświadczeń
o
zamiarze
powierzenia
pracy
cudzoziemcowi.
Ponadto, w związku ze zgłaszaną przez
uczestników szkolenia w jego trakcie oraz
bezpośrednio po nim potrzebą poszerzenia
wiedzy z zakresu działalności Straży
Granicznej, w tym zakresu legalności
wjazdu, pobytu i innych zagadnień
w
odniesieniu
do
podejmowania
zatrudnienia na podstawie nowych zasad
zatrudniania cudzoziemców spoza terenu
Unii Europejskiej, które mają wejść
w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. WUP
umożliwił przeprowadzenie szkolenia
w dniu 14.12.2017 r. przez pracowników
Straży Granicznej w ww. zakresie
w siedzibie Urzędu.
Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
Targi

Pracy

Politechniki

Poznańskiej

Łącznie:
659,50

659,50

FP
w ramach
umowy
zawartej
pomiędzy
Ministrem
Rodziny,
Pracy i
Polityki
Społecznej
a SWW.

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

-

0

-

-

Należy kontynuować
współpracę z uczelniami
wyższymi, gdyż dzięki
uczestnictwu w tego typu
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organizowane przez Centrum Praktyk
i
Karier
Politechniki
Poznańskiej
(28-29.03.2017 r.),

wydarzeniach pracownicy
WUP mają możliwość dotarcia
z ofertami pracy oraz
informacjami do młodych,
mobilnych osób.

Targi Wyjazdów i Programów
Zagranicznych zorganizowane przez Koło
Naukowe Edukacji Międzykulturowej
(Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
(04.04.2017 r.),

-

XX
edycja
„Akademii
Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez
Biuro
Karier
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(07.11.2017 r.).
Nie zorganizowano cyklu warsztatów i
konsultacji indywidualnych dla osób
powracających do kraju ze względu na
brak zainteresowania osób, które
powróciły do kraju.

-

-

-

Działanie będzie realizowane
w przypadku zgłoszenia się
osób zainteresowanych
uczestnictwem w spotkaniach.
(brak zgłoszeń w 2017 r.)

Zorganizowano 4 dyżury niemieckiego
doradcy EURES
w siedzibie WUP w Poznaniu (działanie
nie ujęte w planie na 2017 r.). Dyżury
miały na celu przedstawienie warunków
życia i pracy w Niemczech oraz
informacji nt. aktualnych ofert pracy.
(01.03.2017 r., 31.05.2017 r.,
13.09.2017 r., 29.11.2017 r.)

-

-

Organizacja
i
prowadzenie
w charakterze prelegenta spotkania
informacyjnego
dla
doradców
zawodowych
z
Sieci
Doradców
Zawodowych działających przy Punkty
Pośrednictwa Pracy Luboń. (26.01.2017
r.).
(Działanie nie ujęte w planie na 2017 r.)

-

-

Działanie powinno być
kontynuowane, gdyż przede
wszystkim daje możliwość
znalezienia zatrudnienia
najbardziej mobilnym
pracownikom. Ponadto
umożliwia uzyskanie
niezbędnych informacji
nt. warunków życia i pracy w
Niemczech.
Działanie będzie realizowane
w przypadku zgłoszenia się
osób zainteresowanych
uczestnictwem w spotkaniach.

Prowadzenie w charakterze prelegenta
spotkania informacyjnego dla studentów
zagranicznych przebywających na terenie
RP w ramach programu ERASMUS
(17.03.2017 r.).
(Działanie nie ujęte w planie na 2017 r.)

-

-

Działanie będzie realizowane
w przypadku zgłoszenia się
osób zainteresowanych
uczestnictwem w spotkaniach.
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Poradnictwo
zawodowe

W 2017 roku doradcy zawodowi z WUP
Poznań objęli usługami poradnictwa
zawodowego w formie indywidualnych
porad oraz informacji zawodowych 9727
osób. Podczas rozmów doradcy pomagali
m.in. w planowaniu kariery zawodowej,
określaniu zainteresowań zawodowych,
przygotowaniu do rozmów
kwalifikacyjnych, podejmowaniu decyzji
o założeniu własnej działalności
gospodarczej, pomagali w rozwiązywaniu
indywidualnych problemów zawodowych.
Coraz częściej do doradców zawodowych
zgłaszali się klienci, którzy trudności w
funkcjonowaniu zawodowym upatrują w
sferze psychologicznej np. niskim
poczuciu własnej wartości, zaburzeniach
nerwicowych, stanach depresyjnych.

FP
11 631,31

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

Określenie zasobów związanych z
wykształceniem, dotychczasowym
doświadczeniem zawodowym oraz
predyspozycjami wymagało często
szerszej diagnozy. W Centrach Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
przeprowadzono 2200 specjalistycznych
konsultacji zawodowych, uzupełnionych
diagnostyką psychologiczną w liczbie
ponad pięciuset badań testowych.
W ramach poradnictwa grupowego
doradcy zawodowi przeprowadzili łącznie
277 zajęć warsztatowych i
informacyjnych rozwijających
umiejętności poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia oraz radzenia sobie w
sytuacjach problemowych na rynku pracy
oraz w życiu codziennym. W zajęciach
grupowych wzięło udział 3194 osób
dorosłych, co stanowi blisko pół tysiąca
więcej uczestników w stosunku do roku
2016. Wśród zagadnień tematycznych
realizowanych podczas zajęć grupowych
znalazły się m.in. metody poszukiwania
pracy, aktualności z rynku pracy,
autoprezentacja w procesie rekrutacji,
zakładanie własnej firmy i postawy
przedsiębiorcze, bilans kompetencji,
asertywna komunikacja, radzenie sobie ze
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stresem, wzmacnianie poczucia własnej
wartości i inne.
Aby ułatwić dostęp do usług urzędów
pracy (w tym do poradnictwa
zawodowego) kontynuowano obsługę
Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych
w systemie Zielona Linia, zorganizowano
kolejną edycję „Drzwi Otwartych WUP”
oraz promowano ideę poradnictwa
zawodowego.

Szkolenia

W zakresie świadczenia usług z dziedziny
poradnictwa zawodowego WUP aktywnie
umacniał współpracę z instytucjami
świadczącymi usługi o podobnym profilu.
W 2017 roku przygotowano i
przeprowadzono cykl szkoleń dla
doradców zawodowych i doradców
klienta pracujących w bezpośredniej
obsłudze osób bezrobotnych i
poszukujących pracy. Łącznie odbyło się
9 szkoleń, w których wzięło udział 196
pracowników PUP z terenu Wielkopolski.
Szkolenia prowadzone były przez kadrę
CIiPKZ WUP Poznań. Celem działalności
szkoleniowej było doskonalenie warsztatu
pracy kadry PUP, uzyskanie przez
doradców zawodowych/doradców klienta
nowych uprawnień a także
rozpowszechnianie w urzędach –
rekomendowanych przez MRPiPS, metod
pracy z klientem.
Szkolenia grupowe doskonalące warsztat
pracy pracowników PUP:

Kontynuacja działalności
metodyczno - szkoleniowej,
tworzenie programów
szkoleniowych.

1 071,42

FP

„Asertywność w praktyce” – dwie edycje
„Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
obsługi klienta” – dwie edycje
„Metody i narzędzia stosowane
w poradnictwie zawodowym”
„System Doradcy Zawodowego” – dwie
edycje (Wykonawca wybrany przez
MRPiPS)
Szkolenia grupowe w zakresie realizacji
podstawowych usług rynku pracy w
ramach umowy zawartej pomiędzy
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MRPiPS a Samorządem Województwa
Wielkopolskiego:

Monitorowanie zmian
społecznogospodarczych oraz
realizacja badań i
analiz rynku pracy w
Wielkopolsce

„Kwestionariusz Zainteresowań
Zawodowych”
„Profilowanie pomocy dla osób
bezrobotnych”
Pozyskiwanie były dane z powiatów,
dotyczące sytuacji na lokalnych rynkach
pracy, monitorowano zmiany społecznogospodarcze i potrzeby rynku pracy oraz
systematycznie dostarczano aktualnej i
rzetelnej wiedzy na ten temat, w tym
opracowano publikacje:

Biuletyn Informacyjny WUP
(12 zeszytów)

Monitoring zawodów deficytowych i
nadwyżkowych

Publikacja z badań własnych
(2 zeszyty): Zapotrzebowanie i
bariery regionalnego rynku pracy w
2016 r. oraz Wybrane aspekty rynku
pracy w województwie wielkopolskim
w 2016 r.

Osie priorytetowe 6 i 8 Zrealizowano 2 badania, wspomagane
badanie inteligentnych ekspertami zewnętrznymi:
specjalizacji

Sektor ICT na wielkopolskim rynku
zawartych w
pracy – badanie zlecone dotyczące
Regionalnej Strategii
sektora ICT - Inteligentnej
Innowacji 2015 – 2020
Specjalizacji województwa i branży
przyszłościowej na regionalnym
rynku pracy;

Kondycja i potrzeby wielkopolskich
pracobiorców – badanie własne
WUP; na potrzeby badania zlecono
wykonanie badań terenowych.
Badanie uzupełnia prowadzone
analizy o perspektywę
funkcjonowania na rynku pracy osób
pracujących.
Monitorowanie
lokalnych rynków
pracy

12 872,47

FP

18 870,00

FP

-

-

8 488,00

PT WRPO
2014-2020

123 497,00

PT WRPO
2014-2020

111 400,00

PT WRPO
2014-2020

Na 2018 r. przewidywana jest
kontynuacja wszystkich
podejmowanych działań.
Tematy badań zleconych i
własnych realizowane będą
zgodnie z planem na 2018 r.
oraz w odpowiedzi na bieżące
zapotrzebowanie odbiorców
badań. Kontynuowane będą
praktyki związane z
upowszechnianiem wyników
badań.

Realizacja badań własnych w powiatach
oraz opracowywanie analiz, w tym :

Badanie dot. stanu i oceny programu
„Praca dla młodych”

Jakość i charakterystyka ofert pracy
zgłaszanych do PUP

Ocena badania II edycji „Barometr
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Monitorowanie polityk
publicznych w ramach
sieci WROT

WUP

zawodów”, propozycja podniesienia
jakości badania
Średni czas poszukiwania pracy w
wielkopolskich powiatach
Skala zatrudniania cudzoziemców w
województwie wielkopolskim na
podstawie oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi w
latach 2010-2016
Badanie Osoby rejestrujące się w
powiatowych urzędach pracy
województwa wielkopolskiego
Aktywizacja na wielkopolskim rynku
pracy
Zapotrzebowanie na pracowników
zgłoszone do wielkopolskich służb
zatrudnienia

Raportowanie bieżących prac w ramach
wsparcia zarządzania strategicznego i
wdrażania WRPO 2014+

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

druk i dystrybucję publikacji ;

organizację konferencji
podsumowującej badanie „Wnętrza
przyszłości. Stan branży meblarskiej
w Wielkopolsce” zrealizowane przez
WUP;

udział w zewnętrznych
konferencjach i seminariach wraz z
prezentowaniem dorobku
badawczego;

bieżącą aktualizację strony
internetowej WUP
Zlecanie działań
Kontynuacja realizacji drugiej umowy z
aktywizacyjnych na
realizatorem zewnętrznym, w ramach
rzecz osób długotrwale której 1000 osób długotrwale
bezrobotnych
bezrobotnych z określonym II albo III
agencjom zatrudnienia profilem pomocy z powiatów kolskiego,
konińskiego i wrzesińskiego uczestniczy
w działaniach aktywizacyjnych, mających
doprowadzić do zatrudnienia.
Rozliczenie umowy nastąpi w 2018 roku

4 389,60

Budżet WUP

3 626 700,00

FP

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

25

Zakończenie umowy, podpisanej z
realizatorem zewnętrznym w 2015 r.,
w ramach której 1500 osób długotrwale
bezrobotnych z określonym II albo III
profilem pomocy z powiatów
czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego,
poznańskiego, słupeckiego
i wągrowieckiego uczestniczyło
w działaniach aktywizacyjnych.
W wyniku prowadzonych działań
aktywizacyjnych Realizator osiągnął:
- wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej
na poziomie 45,7%,
- wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu na
poziomie 66,0%.
PO WER
Liczba osób bezrobotnych, w tym
PI 8ii Trwała
długotrwale bezrobotnych objęta
integracja na rynku
wsparciem w programie – 25 683 osoby
pracy ludzi młodych, w (wartość kumulatywna od początku
szczególności tych,
wdrażania Poddziałania)
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
PUP.
PO WER
Liczba osób bezrobotnych, w tym
PI 8ii Trwała
długotrwale bezrobotnych, objętych

5 443 504,00

FP

Wartość projektów w ramach
Poddziałania 1.1.1 PO WER z
naborów ogłoszonych w 2015 r.,
2016 r. oraz 2017 r., wg stanu na
31.12.2017 r., wyniosła
211 106 440,54 zł.

EFS/FP

Wartość projektów w ramach
Poddziałania 1.2.1 PO WER z

EFS/BP/
wkład

Liczba osób bezrobotnych, w
tym długotrwale bezrobotnych
objęta wsparciem w programie
– 25 683 osoby (wartość
kumulatywna od początku
wdrażania Poddziałania)
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integracja na rynku
pracy ludzi młodych, w
szczególności tych,
którzy nie pracują, nie
kształcą się ani nie
szkolą, w tym ludzi
młodych zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i ludzi
młodych wywodzących
się ze środowisk
marginalizowanych,
także poprzez
wdrażania gwarancji
dla młodzieży
Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez
pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
Tryb konkursowy

wsparciem w programie – 411 osób
(wartość kumulatywna od początku
wdrażania Poddziałania)
Liczba osób biernych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu objętych wsparciem w
programie – 1469 osób (wartość
kumulatywna od początku wdrażania
Poddziałania)

konkursu ogłoszonego w 2015 r.,
wg stanu na 31.12.2017 r.,
wyniosła 51 953 056,25 zł.

własny
beneficjenta

Wartość projektów w ramach
Działania 6.1 WRPO z naborów
ogłoszonych w 2015 r., 2016 r. oraz

EFS/FP

Kontynuacja konkursu,
ujętego w Planie
Działań na Rzecz
Zatrudnienia w
Województwie
Wielkopolskim na 2015
rok.

WRPO 2014+
PI 8i
Dostęp do

Liczba osób objętych wsparciem
aktywizacji zawodowej w programie –
13 555 osób (wartość kumulatywna od
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zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i
osób biernych
zawodowo, w tym
długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności
pracowników
Działanie 6.1
Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących
pracy – projekty
pozakonkursowe
realizowane przez PSZ
WRPO 2014-2020
PI 8i
Dostęp do
zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i
osób biernych
zawodowo, w tym
długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności
pracowników
Działanie 6.2
Aktywizacja
zawodowa

początku wdrażania Działania)

2017 r., wg stanu na 31.12.2017 r.,
wyniosła 117 278 302,34 zł.

Liczba osób objętych wsparciem
aktywizacji zawodowej w programie –
2 878 osób (wartość kumulatywna od
początku wdrażania Działania)

Wartość projektów w ramach
EFS/BP/
Działania 6.2 WRPO z konkursu
wkład własny
ogłoszonego w 2015 r., wg stanu na beneficjenta
31.12.2017 r., wyniosła
75 739 165,38 zł.
Trwa ocena projektów w ramach
konkursów ogłoszonych w 2017 r.
Kontraktacja nastąpi w 2018 r.

Kontynuacja konkursu,
ujętego w Planie
Działań na Rzecz
Zatrudnienia w
Województwie
Wielkopolskim na 2015
rok
oraz nowy konkurs.
ROPS

ZAZ

Dofinansowanie kosztów działania ZAZ

8 907 805,00

ZAZ

Dofinansowanie kosztów
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ze środków PFRON będących w
PFRON będących w dyspozycji
dyspozycji SWW. Dofinansowanie
Samorządu Województwa
naliczane jest dla osób niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego stopnia
niepełnosprawności oraz umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną).
ZAZ
Dofinansowanie kosztów działania ZAZ
871 444,00
z budżetu SWW. Dofinansowanie
- budżet Województwa
naliczane jest dla osób
niepełnosprawnych zaliczanych do
znacznego stopnia niepełnosprawności
oraz umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną).
Działanie 7.1. Aktywna W 2017 r. działania sieciujące w
Budżet projektu wynosi:
integracja
subregionie konińskim dotyczyły usług
3 397 135,08 zł wkład własny
Poddziałanie 7.1.2.
aktywnej integracji i skierowane były do
lidera i partnerów to: 172 237,25 zł
Aktywna integracja –
48 gminnych, powiatowych samorządów
dofinansowanie UE: 3 224 897,83
projekty konkursowe
lokalnych - dotyczyły zawiązywania
zł
WRPO 2014+
współpracy, wymiany doświadczeń,
wydatki ROPS poniesione w roku
Projekt „Sieć dobrego wsparcia merytorycznego w
2017:
wsparcia”. Liderem
rozwiązywaniu problemów oraz
123 481,31 zł
projektu jest
uzgadniania spójności realizowanych
Wielkopolskie
przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług
Stowarzyszenie na
aktywnej integracji. Przeprowadzono
Rzecz Rozwoju
38spotkań sieciujących i 6 wizyt
Obszarów Wiejskich,
studyjnych, w których udział wzięło
partner projektu: ROPS ogółem 216 osób . W 2017 roku
w Poznaniu
podpisano 11 porozumień na rzecz
współpracy dotyczącej realizacji usług
aktywnej integracji.
Działanie 7.1. Aktywna W 2017 r. działania sieciujące w powiecie
Budżet projektu wynosi:
integracja
złotowskim dotyczyły usług aktywnej
1 443 822,00 zł wkład własny
Poddziałanie 7.1.2.
integracji i skierowane były do
lidera i partnerów to: 72 244,25 zł
Aktywna integracja –
powiatowego i 8 gminnych, samorządów
dofinansowanie UE: 1 371 577,75
projekty konkursowe
lokalnych - dotyczyły zawiązywania
zł
WRPO 2014+
współpracy, wymiany doświadczeń,
wydatki ROPS poniesione w roku
Projekt „Aktywna
wsparcia merytorycznego w
2017:
integracja w powiecie rozwiązywaniu problemów oraz
60 866,96 zł
złotowskim”. Liderem uzgadniania spójności realizowanych
projektu jest Fundacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług
AKME, partner
aktywnej integracji. Przeprowadzono 16
projektu: Miejsko –
spotkań sieciujących i 6 wizyt studyjnych
Gminny Ośrodek
w których udział wzięło 145 osób . W
Pomocy Społecznej w 2017 roku podpisano 14 porozumień na
Jastrowiu,
rzecz współpracy dotyczącej realizacji

działania ZAZ ze środków
PFRON będących w
dyspozycji SWW

ZAZ

Dofinansowanie kosztów
działania ZAZ ze środków
budżetu SWW

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w
ramach
WRPO
2014+

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

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w
ramach
WRPO
2014+

W ramach projektu przewiduje
się podjęcie działań w obszarze
integracji i aktywizacji
społeczno –
zawodowej skierowane do
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i
ich otoczenia poprzez
wykorzystanie instrumentów
aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej oraz działań o
charakterze środowiskowym.
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Wielkopolski Związek
Pracodawców
LEWIATAN, ROPS
w Poznaniu
Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja –
projekty konkursowe
WRPO 2014+
Projekt „Rozwój Usług
Aktywnej Integracji w
Subregionie Kaliskim”.
Liderem projektu jest
Gminny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Gołuchowie, parterami
projektu: MiejskoGminny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Pleszewie, Fundacja
AKME, ROPS w
Poznaniu
Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja –
projekty konkursowe
WRPO 2014+
Projekt „Na ścieżce
reintegracji – działania
sieciujące w
subregionie pilskim”.
Liderem projektu jest
Fundacja Nowy
Horyzont, partner
projektu: ROPS w
Poznaniu

WUW

1.2 Trwała
aktywizacja
ludzi młodych
poszukujących

WUP

Podnoszenie
kwalifikacji
pracowników
powiatowych urzędów
pracy
Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy

usług aktywnej integracji.

W 2017 r. działania sieciujące w
subregionie kaliskim dotyczyły usług
aktywnej integracji i skierowane były do
43 gminnych, powiatowych samorządów
lokalnych - dotyczyły zawiązywania
współpracy, wymiany doświadczeń,
wsparcia merytorycznego w
rozwiązywaniu problemów oraz
uzgadniania spójności realizowanych
przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług
aktywnej integracji. Zorganizowano 26
spotkań sieciujących i 5 wizyt studyjnych
w których ogółem udział wzięło 282
osoby .W 2017 roku podpisano 11
porozumień na rzecz współpracy
dotyczącej realizacji usług aktywnej
integracji.

Budżet projektu wynosi:
2 699 624,43 zł wkład własny
lidera i partnerów to: 135 199,53 zł
dofinansowanie UE: 2 564 424,90
zł
wydatki ROPS poniesione w roku
2017:
128 678,61 zł

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w
ramach
WRPO
2014+

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

W 2017 r. działania sieciujące w
subregionie pilskim dotyczyły usług
aktywnej integracji i skierowane były do
26 gminnych, powiatowych samorządów
lokalnych - dotyczyły zawiązywania
współpracy, wymiany doświadczeń,
wsparcia merytorycznego w
rozwiązywaniu problemów oraz
uzgadniania spójności realizowanych
przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług
aktywnej integracji. Zorganizowano
31spotkań sieciujących i 6 wizyt
studyjnych, w których udział wzięło
ogółem 456 osób. W 2017 roku podpisano
20 porozumień na rzecz współpracy
dotyczącej realizacji usług aktywnej
integracji .
Przeszkolenie i podniesienie kwalifikacji
70 pracowników powiatowych urzędów
pracy z terenu województwa
wielkopolskiego w zakresie dotacji i
refundacji środków z funduszu pracy.
- WUP wspiera i promuje Program GdM
poprzez zamieszczanie aktualnych
informacji na stronie internetowej

Budżet projektu wynosi:
1 932 081,00 zł wkład własny
lidera i partnerów to: 96 604,05 zł
dofinansowanie UE: 1 835 476,95
zł
wydatki ROPS poniesione w roku
2017:
134 117,32 zł

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w
ramach
WRPO
2014+

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

7 180,00

FP

Kontynuacja działań

-

-

Bieżąca aktualizacja
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zatrudnienia

(http://wuppoznan.praca.gov.pl/gwarancj
e-dla-mlodziezy) oraz bieżący monitoring
- Przekazywano do ABK informacje na
temat wielkopolskiego rynku pracy w
formie przygotowanych przez WUP
raportów z badań i analiz

Zwiększanie
możliwości nabycia
doświadczenia
zawodowego poprzez
realizację ofert pracy
sezonowej dla
uczniów, studentów
oraz absolwentów.

Pośredniczono w przekazywaniu
informacji i dokumentów studentów
uczelni wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych- opis patrz Priorytet
1, zadanie 1.1

-

-

-

-

Zrealizowano 2 projekty rekrutacyjne dla
animatorów do hoteli w Hiszpanii:
Hiszpania – Garden Hotels
(25.01.2017 r.).
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), animator
sportowy
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 1
Liczba osób zatrudnionych: 2.
Ponadto 1 kandydatowi zaproponowano
zatrudnienie, po obowiązkowym
szkoleniu kandydat zrezygnował.
Hiszpania – VIVA Hotels
(03.02.2017 r.)
Stanowisko: animator czasu wolnego
(dzieci, młodzieży, dorosłych), instruktor
sportowy, animator / technik przy
przedstawieniach (światło i dźwięk) oraz
akrobata
Liczba przeprowadzonych rozmów: 6
(oraz 1 rozmowa za pośrednictwem
Skype)
Liczba osób zatrudnionych: 0
3. Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
Targi Pracy Politechniki Poznańskiej

-

-

-

-

-

-

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

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.

Należy kontynuować
współpracę z uczelniami
wyższymi, gdyż dzięki
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organizowane przez Centrum Praktyk
i Karier Politechniki Poznańskiej
(28-29.03.2017 r.),
Targi Wyjazdów i Programów
Zagranicznych zorganizowane przez Koło
Naukowe Edukacji Międzykulturowej
(Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
(04.04.2017 r.),

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

uczestnictwu w tego typu
wydarzeniach pracownicy
WUP mają możliwość dotarcia
z ofertami pracy oraz
informacjami do młodych,
mobilnych osób.

XX edycja „Akademii Rozwoju
i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Karier Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
(07.11.2017 r.).

Poradnictwo
zawodowe

W 2017 roku doradcy zawodowi z WUP
Poznań objęli usługami w formie
indywidualnych konsultacji
informacyjnych 892 uczniów (do 18 roku
życia).
W ramach współpracy z takimi
instytucjami jak: uczelnie wyższe, szkoły
ponadgimnazjalne, szkoły specjalne,
OHP, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze itp., przeprowadzono
103 grupowe spotkania informacyjno –
doradcze dla młodych osób, wśród
których były również 603 osoby poniżej
18 roku życia.
Tematyka zajęć, zgodnie ze zgłaszanym
przez ww. instytucje zapotrzebowaniem,
dotyczyła takich zagadnień jak: moja
pierwsza praca, skuteczne metody
poszukiwania pracy, aktywne postawy na
rynku pracy, zasady autoprezentacji w
dokumentach aplikacyjnych i podczas
rozmów kwalifikacyjnych, rozwój
umiejętności społecznych zwiększających
skuteczność w działaniu i realizowaniu
swoich celów edukacyjnych i
zawodowych.

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

Przeprowadzono konkurs wiedzy o rynku
pracy podczas „Drzwi Otwartych WUP”
dla uczniów jednej z poznańskich szkół.
Kontynuowano współpracę z ABK
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organizując spotkania ze studentami,
uczestnicząc w przedsięwzięciach
targowych.

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Departament
Gospodarki
UMWW

WWK OHP

PO WER
PI 8ii
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1
PO WER
PI 8ii
Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1
Pomoc w rozpoczęciu
działalności
gospodarczej na rzecz
młodych rolników Premie dla młodych
rolników w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014 – 2020

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Podczas naboru przeprowadzonego
w dniach 27.04.2017r. – 26.05.2017r.
wpłynęło 631 wniosków o przyznanie
pomocy.
Wydano 552 pozytywne Decyzje
przyznające Premię na łączną kwotę
55,2 mln zł.
Przyznane środki przeznaczone są na
stymulowanie zmian strukturalnych
w sektorze rolnym poprzez ułatwienie
przejmowania lub zakładania
gospodarstw przez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Warsztaty pobudzające Organizacja dwóch warsztatów
zachęcających do zakładania własnej
przedsiębiorczość

25 700 000,00

EFRROW/
środki
krajowe

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

16 980

Budżet
UMWW
100%

Kontynuacja działania w 2018
r.

35 827,30

Budżet
UMWW
100%

Ze względu na bardzo duże
zainteresowanie studentów
udziałem w warsztatach
planowana jest kontynuacja
projektu w roku 2018 na
uczelniach wyższych także
spoza Poznania.

18 905,06

Budżet OHP

działalności gospodarczej pn.”Twoja
firma, twój sukces” dla 40 osób (Koło, 1819.10.2017 r./Złotów, 25-26.10.2017 r.).

Warsztaty pobudzające Organizacja we współpracy z 5
przedsiębiorczość
uczelniami wyższymi z Wielkopolski
warsztatów pn. „JAPRZEDSIĘBIORCA” dedykowanych
studentom zainteresowanym zdobyciem
umiejętności prowadzenia własnej firmy
i osiągnięcia sukcesu rynkowego. W
warsztatach wzięło udział ponad 100
studentów
Organizowanie
W roku 2017 zorganizowano konkursy
konkursów, pokazów,
„Sprawny w zawodzie” na szczeblu
turniejów i olimpiad
lokalnym i wojewódzkim w zawodzie:
zawodowych.
fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz, murarz oraz
konkurs wiedzy BHP. Zwycięzcy
konkursów kucharz, stolarz, murarz i
wiedzy BHP reprezentowali woj.

Duża aktywność młodzieży
w proponowanych
przedsięwzięciach pozwala
stwierdzić, że działania w tym
zakresie warte są kontynuacji
w kolejnym roku.
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wielkopolskie na szczeblu krajowym.
Młodzież OHP jak i spoza OHP, brała
również udział w:
 XIV
Pokazie
Umiejętności
Uczniowskich w Zawodzie Piekarz w
kategorii „Najładniejsza drożdżówka”
w Trzciance;,
 Konkursie Stolarskim: „Język Obcy w
Stolarstwie”, organizowanym przez
ZST w Turku;
 XIX
Ogólnopolskim
Turnieju
Przetwórstwa Mięsa im. Iwony
Mossakowskiej w Poznaniu;
 Eliminacjach
powiatowych
XXI
Ogólnopolskiego
Młodzieżowego
Turnieju
Motoryzacyjnego
w
Krotoszynie;
 XV
Konkursie
Fryzjerskim
„Awangarda”,
 I Kaliskim Konkursie Uczniów
Fryzjerstwa;
 Ogólnopolskim
Turnieju
Wiedzy
Samochodowej;
 projekcie pn. „Czas zawodowców BIS
– zawodowa Wielkopolska”;
 V Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie;
 X Targach Edukacyjnych w Kaliszu;
 Targach Pracy organizowanych przez
Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu;
 Pikniku innowacji i techniki w ZST
w Turku,
 Warsztatach wyplatania wikliny i
kolorowego ratanu podczas Pikniku
Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie;
 Konkursie „Pokaż jak ogarniasz swoją
przyszłość/karierę”
organizowanym
przez www.dokariery.pl;
 II edycji konkursu „Pokaż swój
talent”;
 obchodach
światowego
tygodnia
przedsiębiorczości.
Aktywizacja
W roku 2017 Młodzieżowe Centra
zawodowa młodzieży – Kariery i Mobilne Centra Informacji
poradnictwo
Zawodowej objęły poradnictwem i
zawodowe,
informacją zawodową ok 53080 osób.
pośrednictwo pracy
Punktu
Pośrednictwa
Pracy
i
Młodzieżowe Biura Pracy pomogły

44 990,85

FP

Działania w tym zakresie warte
są kontynuacji.
WWK OHP odczuwa duży
brak w potencjale kadrowym,
co powoduje, że w roku 2018
konieczne będzie prowadzenie
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Biuro Karier
UAM

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

WUP

Targi pracy/ szkolenia
przygotowujące do
wejścia na rynek
pracy/ indywidualne
porady doradcze
PO WER
PI 8ii
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1

znaleźć pracę ok. 8188 osobom.
Nasi pracownicy pozyskali ok. 9240
miejsc pracy, a także zorganizowali 279
giełd pracy.
Zrealizowano uczestnictwo w targach
pracy i przedsiębiorczości oraz
doradztwo indywidualne

PO WER
PI 8ii
Działanie 1.2
Poddziałanie 1.2.1

rekrutacji do jednostek
organizacyjnych.

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1

Departament
Wdrażania
EFS UMWW

WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8iii
Praca na własny
rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie
przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

Dnia 30.05.2017 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30001/17. Nabór wniosków trwał od
30.06.2017 do 17.07.2017 r.
Rozpoczęła
się
procedura
oceny
wniosków. Wskaźniki rezultatu będą
dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano umów w
ramach konkursu. Kwota
przewidziana na konkurs wynosi
69 983 917,65 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje
się
podpisanie
i
realizację
umów
o dofinansowanie.

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.03.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków trwał od
30.06.2016 do 30.08.2016 r.

W 2017 r. podpisano 7 umów w
ramach konkursu na łączną kwotę
16 510 098,58 zł
(100% wydatków

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8iii
Praca na własny
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rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie
przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej – 595
szt.

kwalifikowalnych)

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.3.2
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość w
ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(konkurs ogłoszony
w 2016 r.)
WRPO 2014+
Nie ogłoszono konkursu w
Priorytet Inwestycyjny Poddziałania 6.3.2 w 2017 r.
8iii
Praca na własny
rachunek,
przedsiębiorczość i
tworzenie
przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

ramach

-

-

-

W 2017 roku w ramach działania „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych”
w
województwie
wielkopolskim podpisano 39 umów
przyznania pomocy na łączną kwotę
15 351 476,00 zł (kontynuacja weryfikacji
wniosków
o
przyznanie
pomocy
złożonych w naborze przeprowadzonym
w dniach 31.10.2016r. – 29.11.2016r.).
Środki przeznaczane są na tworzenie
pozarolniczych
źródeł
dochodów,

-

EFRROW/
środki
krajowe

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

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Poddziałanie 6.3.2
Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość w
ramach ZIT dla
rozwoju AKO
Wsparcie inwestycji w
tworzenie i rozwój
działalności
pozarolniczej - Rozwój
przedsiębiorczości rozwój usług
rolniczych w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014 – 2020
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promocja
zatrudnienia
poza
gospodarstwem na obszarach wiejskich
poprzez rozwijanie przez osoby fizyczne,
prawne lub jednostki nieposiadające
osobowości
prawnej
działalności
gospodarczej w zakresie usług rolniczych.
Pomoc na rozpoczęcie Podczas
naboru
przeprowadzonego
pozarolniczej
w dniach 13.03.2017r. – 11.04.2017r.
działalności
wpłynęło 186 wniosków o przyznanie
gospodarczej na
pomocy.
obszarach wiejskich – Wydano 95 pozytywnych Decyzji
Premie na rozpoczęcie przyznających Premię na łączną kwotę
działalności
9,5 mln zł.
pozarolniczej
Wspierane jest podejmowanie działalności
w ramach Programu
pozarolniczej przez rolników, małżonków
Rozwoju Obszarów
rolników, domowników i beneficjentów
Wiejskich
„Płatności dla rolników przekazujących
2014 – 2020
małe gospodarstwa”, dzięki czemu mogą
uzyskiwać dochody spoza rolnictwa.
„Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej” sprzyjają realizacji operacji
innowacyjnych,
dzięki
czemu
przyczyniają się do realizacji celu
przekrojowego polityki rozwoju obszarów
wiejskich, tj. innowacyjności.
Wsparcie inwestycji w W 2017 roku w ramach „Przetwórstwa
przetwarzanie
i marketingu
produktów
rolnych”
produktów rolnych,
w województwie
wielkopolskim
obrót nimi lub ich
podpisano 6 umów przyznających pomoc
rozwój – Przetwórstwo w łącznej wysokości 1 365 594,00 zł
i marketing produktów (kontynuacja
weryfikacji
wniosków
rolnych w ramach
o przyznanie
pomocy
złożonych
Programu Rozwoju
w naborze tematycznym dla rolników
Obszarów Wiejskich
przeprowadzonym w 2016 roku).
2014 – 2020
Pomoc jest udzielana na materialne
lub niematerialne inwestycje dotyczące
przetwarzania i wprowadzania do obrotu
na poziomie handlu hurtowego produktów
rolnych.
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działania 1.2
Wzmocnienie
potencjału
innowacyjnego
przedsiębiorstw
Wielkopolski

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje, rozwijanie powiązań
i synergii między przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczo-rozwojowymi i
sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w
zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu
technologii,
innowacji
społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w

320 000,00

EFRROW/
środki
krajowe

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

-

EFRROW/
środki
krajowe

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

85 914 117,09

EFRR

Realizacja działania 1.2 w ramach
WRPO 2014+
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dziedzinie usług publicznych, tworzenia
sieci, pobudzania popytu, klastrów i
otwartych innowacji poprzez inteligentną
specjalizację, oraz wspieranie badań
technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych,
działań
w
zakresie
wczesnej
walidacji
produktów,
zaawansowanych
zdolności
produkcyjnych i pierwszej produkcji, w
szczególności w dziedzinie kluczowych
technologii
wspomagających,
oraz
rozpowszechnianie technologii o ogólnym
przeznaczeniu. W ramach działania 1.2 w
2017 r. zawarto 54 umowy z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania
z EFRR w wysokości 85, 914 mln zł.
Działanie 1.3
Tworzenie warunków dla rozwoju
„Wsparcie
przedsiębiorczości,
szczególnie
dla
przedsiębiorczości i
nowopowstałych
przedsiębiorstw,
infrastruktury na rzecz
zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju
rozwoju gospodarczego” dzięki poprawie jakości specjalistycznych
WRPO 2014+
usług oraz polepszeniu infrastruktury
instytucji otoczenia biznesu na rzecz
inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla
regionalnych inteligentnych specjalizacji.
W ramach działania 1.3 w 2017 r. zawarto
3 umowy z Beneficjentami na kwotę
dofinansowania z EFRR w wysokości
23, 393 mln zł.
Działanie 1.4
W ramach działania prowadzono wsparcie
„Internacjonalizacja
działań mających na celu zwiększenie
gospodarki regionalnej” poziomu handlu zagranicznego sektora
WRPO 2014+
MŚP, a co za tym idzie większe
umiędzynarodowienie
regionalnej
gospodarki,
co
powoduje
wzrost
konkurencyjności oraz szybszy rozwój
wielkopolskich przedsiębiorstw.
Działanie 1.5
Wdrożenie
innowacji
w
„Wzmocnienie
przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez
konkurencyjności
wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.
przedsiębiorstw”
Wsparcie sektora dzięki takim działaniom
WRPO 2014+
jak podniesienie poziomu innowacyjności,
ekoinnowacje, efektywność energetyczna
oraz rozpowszechnianie wykorzystania
technik informacyjno - komunikacyjnych.
W ramach działania 1.5 w 2017 r. zawarto
39 umów z Beneficjentami na kwotę
dofinansowania z EFRR w wysokości
57,607 mln zł.

23 393 885,92

EFRR

Realizacja działania 1.3 w ramach
WRPO 2014+

57 607 468,93

EFRR

Realizacja działania 1.5 w ramach
WRPO 2014+
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Departament
Gospodarki
UMWW

Promocja inwestycyjna W dniach 4–6 października 2017 r.
regionu
Województwo Wielkopolskie
uczestniczyło w targach inwestycyjnych
Expo Real 2017 w Monachium, które są
najważniejszym wydarzeniem rynku
nieruchomości w Europie.
Przedstawiciele wyłonionych w konkursie
JST czynnie poszukiwali partnerów do
projektów inwestycyjnych związanych z
obiektami zabytkowymi z terenu
Wielkopolski.
Na wspólnym stoisku województwa
wielkopolskiego swoją ofertę
prezentowało Stowarzyszenie
Samorządowe A2 Wielkopolska,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski, Stowarzyszenie Unia
Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości w Śremie oraz gminy
Stare Miasto, Śrem i Września.

301 401,81

WRPO
2014+
85%

Działania proinwestycyjne
kontynuowane będą w
kolejnych latach.

UMWW
15%

Uruchomienie nowej strony
Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych
wraz z aktualizacją bazy terenów
inwestycyjnych w Wielkopolsce.
W ramach działań Departamentu
Gospodarki wydawanie opinii na temat
propozycji rozszerzania Specjalnych Stref
Ekonomicznych w Wielkopolsce.

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich UM
WW

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020,
poddziałanie 19.2
„Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność”, Program
operacyjny „Rybactwo

Obsługa inwestorów krajowych i
zagranicznych oraz wsparcie w zakresie
procesów inwestycyjnych przez
Wielkopolskie centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów, funkcjonujące
w ramach Departamentu Gospodarki.
W 2017 roku wielkopolskie lokalne grupy
działania zrealizowały nabory wniosków
w ramach PROW 2014-2020,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”. Podpisano 222 umowy
dotyczące podejmowania działalności
gospodarczej, w ramach których
przewiduje się utworzenie 286 miejsc
pracy, a także 146 umów dotyczących

Podejmowanie działalności
gospodarczej - 14 354 000,00 zł
Rozwijanie działalności
gospodarczej - 25 065 683,00 zł

63,63%
Europejski
Fundusz
Rolny na
Rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
36,37% krajowe
środki

Działanie będzie
kontynuowane w 2018 roku
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i Morze”, działanie
„Realizacja lokalnych
strategii rozwoju
kierowanych przez
społeczność” objętych
Priorytetem 4
Zwiększenie
zatrudnienia i
spójności terytorialnej

WWK OHP

1.4 Wsparcie na
rzecz godzenia
życia
zawodowego
i prywatnego

Departament
Wdrażania
EFS UMWW

rozwijania działalności gospodarczej, w
ramach których utworzone zostaną 302
miejsca pracy. Wsparcie zostało udzielone
osobom fizycznym (podejmowanie
działalności) oraz podmiotom
prowadzącym mikro i małe
przedsiębiorstwa (rozwijanie działalności
gospodarczej). Pomoc na podjęcie
działalności gospodarczej ma charakter
zryczałtowanej premii udzielanej
w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.
Wsparcie na rozwijanie działalności
gospodarczej ma formę refundacji
poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji w wysokości do 70% tych
środków, natomiast limit kwotowy wynosi
300 000 zł na beneficjenta w okresie
realizacji Programu.
GdM
W 2017 r. realizowano dwa projekty:
„Obudź swój potencjał” oraz „Akcja
aktywizacja”. Udział w nich wzięło 300
osób w wieku od 15-24 roku życia
(zgodnie ze ścieżką). Podjęto działania w
zakresie doradztwa zawodowego,
wsparcia pedagogicznopsychologicznego, nauki aktywnego
poszukiwania pracy. Dla uczestników do
18 roku życia zorganizowano
kwalifikacyjne kursy zawodowe, a dla
młodzieży powyżej 18 roku życia,
szkolenia zawodowe.
Beneficjentami projektów była grupa
NEET, młodzież w wieku 15-24, która nie
uczyła się, nie szkoliła i nie pracowała.
WRPO 2014+
Dnia 07.02.2017 r. został ogłoszony
Priorytet Inwestycyjny konkurs nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-308iv
001/17. Nabór wniosków trwał od
Równość mężczyzn i
10.03.2017 do 24.03.2017 r.
kobiet we wszystkich
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
dziedzinach, w tym
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
dostęp do zatrudnienia, - Liczba osób pozostających bez pracy,
rozwój kariery,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
godzenie życia
po opuszczeniu programu – 145 osób,
zawodowego i
- Liczba osób, które powróciły na rynek
prywatnego oraz
pracy
po
przerwie
związanej
promowanie równości z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
wynagrodzeń za taką
opuszczeniu programu – 422 osoby.
samą pracę

publiczne

2 478 612,18

EFS

400 999,73

Budżet OHP

W 2017 r. podpisano 17 umów w
ramach konkursu na łączną kwotę
14 755 289,53 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

W roku 2018 realizowany
będzie kolejny projekt
systemowy pn. „Od szkolenia
do zatrudnienia – EFS”

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

Dnia 30.08.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.04.02-IZ-00-30001/16. Nabór wniosków trwał od
30.09.2016 do 31.10.2016 r.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba osób pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu – 84 osoby,
- Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy
po
przerwie
związanej
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu – 91 osób.

W 2017 r. podpisano 5 umów w
ramach konkursu na łączną kwotę
5 424 109,15 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Wsparcie dla aktywnych zawodowo osób
ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które pełnią
rolę opiekuna prawnego dziecka.
Dofinansowano lub refundowano koszty
opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt
dziecka w żłobku lub przedszkolu albo
inny koszt zapewnienia opieki nad
dzieckiem) ponoszone przez 127
beneficjentów.

181 942,71

EFS,
Realizacja działań w ramach
wkład własny podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

Oddział
Wielkopolski
PFRON

Poddziałanie 6.4.2
Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi w
ramach ZIT dla MOF
Poznania
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
Pilotażowy program
„AKTYWNY
SAMORZĄD” Moduł I – likwidacja
barier utrudniających
aktywizację społeczną
i zawodową
Obszar D – pomoc w
utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla
osoby zależnej

Środki
PFRON

Program będzie kontynuowany
w 2018 roku.
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1.5
Przygotowanie
przedsiębiorców
i pracowników
do zmiany
gospodarczej
oraz wsparcie
kompetencji
innowacyjnych
w regionie

WUP

ROPS

Inicjowanie
i realizacja
przedsięwzięć
mających na celu
rozwiązanie lub
łagodzenie problemów
związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy, w tym realizacja
programów wsparcia
dla tych
przedsiębiorstw
Działanie 4.1.
Innowacje społeczne
Projekt „Przepis na
wielkopolską
innowację społeczną –
usługi opiekuńcze dla
osób zależnych”.
Liderem projektu jest
ROPS, partnerami
projektu: Miasto
Poznań, Poznańskie
Centrum
SuperkomputerowoSieciowe.

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

-

-

Opracowano analizę Zwolnienia grupowe
w Wielkopolsce w 2016roku, która została
zamieszczona na stronie
wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce
Rynek pracy/Publikacje
urzędu/Opracowania i analizy.

W roku 2017 przeprowadzono 10
warsztatów fokusowych "Strefa
innowacyjnego partnerstwa" w 5
subregionach wielkopolski dla 2 grup
osób zależnych: dzieci z
niepełnosprawnościami i osób dorosłych z
niepełnosprawnościami .
Utworzono Bank potrzeb i pomysłów na
innowacje społeczne skierowane do os.
zależnych do dostępny na platformie
projektu.
Ogłoszono otwarty nabór pomysłów na
innowacje społeczne, w wyniku którego
wyłoniono 28 pomysłów na innowacje
społeczne (komisja ekspercka
przeprowadziła 45 rozmów oceniających
e-pitching).
Ogłoszono nabór uzupełniający pomysłów
na innowacje społeczne dzięki któremu
uzyskany został wymagany wskaźnik 30
pomysłów do dofinansowania. 5.Zespól
merytoryczny prowadził stałe
wieloaspektowe wsparcie
Pomysłodawców na każdym etapie zw. z
dopracowaniem pomysłów na innowacje
społeczne jak i w związku z realizacją
innowacji. 6. W IV kwartale 2017 r.
podpisano 15 umów o powierzenie grantu
na realizacje innowacji społecznych,
dotyczących usług opiekuńczych dot.
poprawy sytuacji dzieci i osób dorosłych z
niepełnosprawnościami.

Nastąpi kontynuacja działań
monitorujących.

Opracowanie analizy dot.
zwolnień grupowych w 2017
roku

Budżet projektu wynosi:
2 770 401,59 zł, z czego wkład
własny ROPS i partnerów to: 83
112,05 zł, dofinansowanie UE: 2
612 211,64 zł wydatki ROPS w
roku 2017
636 270,26 zł

Projekt
współfinanso
wany ze
środków
europejskich
EFS w
ramach PO
WER 2014+

Wsparcie rozwoju 30
innowacyjnych
pomysłów/rozwiązań, które
przyczynią się do
skuteczniejszego i
efektywniejszego
rozwiązywania problemów
społecznych związanych z
zabezpieczeniem potrzeb osób
zależnych.
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

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

Departament
Gospodarki
UMWW

Działanie 1.5
„Wzmocnienie
konkurencyjności
przedsiębiorstw”
WRPO 2014+
WRPO 2014 +
Działanie 1.4:
Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej,
Poddziałanie 1.4.2:
Promocja gospodarcza
regionu
Projekt
pozakonkursowy
„Gospodarna
Wielkopolska”

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.3

W 2017 r. Departament Gospodarki
zrealizował w ramach projektu
„Gospodarna Wielkopolska” udział w
10 wydarzeniach targowych, w tym: 8
wydarzeń targowych w ramach
promocji gospodarczej (targi dla
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw), 1 wydarzenie
targowe organizowane w ramach
wystawy Marki Wielkopolski (targi
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu, instytucji naukowych), 1
wydarzenie targowe w ramach
promocji inwestycyjnej (targi
inwestycyjne dla JST).

2 892 170,91

WRPO 2014+
85%
UMWW
15%

- 8 wydarzeń w ramach
promocji gospodarczej,
- 1 wydarzenie w ramach
promocji inwestycyjnej,
- 1 wydarzenie w ramach
Marki Wielkopolski

Liczba podmiotów, które skorzystały
z udziału w projekcie – 83 podmioty.

Realizacja „procesu
przedsiębiorczego
odkrywania” (PPO)

Ponadto zorganizowano w ramach
projektu przetarg na budowę Marki
Wielkopolski oraz opracowano
analizę wybranych rynków
zagranicznych.
Organizacja posiedzeń Grup
Roboczych Forum w kwietniu i
październiku oraz Wielkopolskiego
Forum Inteligentnych Specjalizacji
w czerwcu i grudniu
w ramach „Procesu Przedsiębiorczego
Odkrywania” będącego stałym

W 2018 r. Departament
Gospodarki planuje
zrealizować w ramach
projektu „Gospodarna
Wielkopolska” udział w 10
wydarzeniach targowych:

6 300,00

Budżet Pomocy
Technicznej
WRPO 2014+,
Dział 750,
Rozdział 75018,
Paragraf 4308
i 4309

Ponadto stworzona
zostanie strona internetowa
projektu, opracowany
poradnik dla inwestorów
„Invest in Wielkopolska”
oraz stworzone 2 analizy
wybranych rynków
zagranicznych.
Kontynuacja działań
w 2018 r.
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dialogiem uczestników regionalnego
systemu innowacji reprezentujących
obszary inteligentnych specjalizacji
regionu.

Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka 20072013, Priorytet VI
Polska gospodarka na
rynku
międzynarodowym,
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów i
eksporterów (COIE)
Projekt Systemowy
Ministerstwa
Gospodarki „Sieć
Centrów Obsługi
Inwestorów i
Eksporterów (COIE)”

Bezpłatne usługi pro-eksport dla
ponad 50 wielkopolskich
przedsiębiorstw.
Spotkania informacyjne dla
wielkopolskich przedsiębiorstw w
siedzibie UMWW lub innym miejscu:
Organizacja i udział w wydarzeniach:
1. Udział w spotkaniu biznesowym dla
przedsiębiorców w Wolsztynie,
zorganizowanym przez PKO Bank
Polski, 23.02.2017 r., Prezentacja
Eksperta COIE pn. „Ekspansja
zagraniczna jako podstawa rozwoju
polskiej gospodarki. Instrumenty
wspierania internacjonalizacji
przedsiębiorstw”.
2. Udział w spotkaniu biznesowym dla
przedsiębiorców, 23.02.2017 r.,
siedziba Nowotomyskiej Izby
Gospodarczej, zorganizowanym przez
PKO Bank Polski. Prezentacja
Eksperta COIE pn. „Ekspansja
zagraniczna jako podstawa rozwoju
polskiej gospodarki. Instrumenty
wspierania internacjonalizacji
przedsiębiorstw”.
3. Udział w spotkaniu pt. „Sfinansuj
swój eksport”, zorganizowanym dla
przedsiębiorców przez Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego w siedzibie
Stowarzyszenia. 8.03.2017 r..
Prezentacja Eksperta COIE pn.
„Kompleksowa informacja podstawą
do ekspansji zagranicznej”.
4. Organizacja pobytu delegacji z
Prowincji KwaZulu Natal z RPA,
30.03.2017 r. Prezentacja potencjału
gospodarczego Woj. Wielkopolskiego
przez Eksperta COIE, wizyta w

Wsparcie
potencjału
organizacyjnego
i instytucjonalnego WRPO
2014-2020
w latach
2015-2023-Z
UMWW

Kontynuacja działań w
2018 r.
Bezpłatne usługi proeksport dla 50
wielkopolskich
przedsiębiorstw.
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SOLARIS SA oraz Poznańskim
Centrum SuperkomputerowoSieciowym afiliowanym przy PAN w
Poznaniu.
5. Współorganizacja wizyty
przedstawicieli Czernihowskiej
Obwodowej Administracji
Państwowej oraz grupy ukraińskich
przedsiębiorców w Woj. Wlkp.,
24-28.04.2017 r. W tym: 26.04.2017 r.
spotkanie na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu z
udziałem przedstawiciela
Departamentu Gospodarki:
„Prezentacja potencjału
inwestycyjnego regionu”.
6. Współorganizacja Forum
Gospodarczego WielkopolskaUkraina, 27.04.2017 r. godz. 10:0014:00, siedziba UMWW (podpisanie
Listu intencyjnego o współpracy Woj.
Wlkp. i Czernihowskiej Obwodowej
Administracji Państwowej,
organizacja Business Mixera dla firm
ukraińskich z firmami z Wielkopolski
(udział 22 przedsiębiorców).
7. Organizacja spotkania
informacyjnego dla przedstawicieli
Towarzystw Biznesowych Oddział w
Poznaniu - przedsiębiorców (6),
11.05.2017 r., siedziba UMWW.
Prezentacja działań COIE przez
Eksperta COIE. Prezentacja wsparcia
dla przedsiębiorców w ramach
UMWW (prezentacja dofinansowania
UE). Udział 10 osób.
8. Udział w spotkaniu pn. „Rynek
angolski – możliwości eksportowe i
inwestycyjne dla przedsiębiorców z
Województwa Wielkopolskiego”,
6.06.2017 r., siedziba UMWW.
Prezentacja Eksperta COIE pn.
„Wsparcie internacjonalizacji
wielkopolskich przedsiębiorców przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego”.
9. Prezentacja Eksperta COIE pn.
„Wielkopolska Region - the best place
for your investment” dla delegacji z
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Baden Wirtembergii, przebywającej w
Poznaniu na zaproszenie PolskoNiemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej AHK, z udziałem 16 osób,
8.06.2017, na terenie MTP.
10. Udział w I Polsko-Nigeryjskim
Szczycie Gospodarczym PONBIS w
Poznaniu – 25.09.2017 r.,
organizowanym przez Polską Izbę
Gospodarczą Importerów,
Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.
Spotkanie na terenie MTP, prezentacja
Eksperta COIE pn. „Potencjał
inwestycyjny województwa
wielkopolskiego”.
11. Organizacja VIII Forum
Atrakcyjności Inwestycyjnej Forum
pn. „Tworzenie warunków do
dalszego rozwoju gospodarczego
jednostek samorządu terytorialnego w
Wielkopolsce – praktyki i
doświadczenia” - 9.11.2017 r., z
udziałem 50 osób, w tym
zaproszonych przedstawicieli JST.
12. Organizacja spotkania z delegacją
z Finlandii (19 osób), 7.12.2017 r.,
siedziba UMWW. Prezentacja działań
COIE przez Eksperta COIE.
Departament
Wdrażania
EFS UMWW

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

Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony
konkurs nr: RPWP.06.05.00-IZ-0030-003/16. Nabór wniosków trwał od
30.12.2016 do 18.01.2017 r.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych
umów:
- Liczba osób, które po opuszczeniu
programu
podjęły
pracę
lub
kontynuowały zatrudnienie – 720
osób.

W 2017 r. podpisano 20 umów w
ramach konkursu na łączną kwotę
20 473 333,44 zł
(100% wydatków kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

Realizacja działań w
ramach podpisanych
umów.

Działanie 6.5
Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i wsparcie
procesów
adaptacyjnych
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
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WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8v
Przystosowanie
pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do
zmian

Nie ogłoszono konkurs w ramach
Działania 6.5 w 2017 r.

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

1.6 Wspieranie
aktywności
zawodowej osób
starszych

WUP

Działanie 6.5
Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i wsparcie
procesów
adaptacyjnych
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.1
Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1
WRPO 2014+
PI 8i
Działanie 6.2

Departament
Wdrażania
EFS UMWW

WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6

Dnia 21.11.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 1 umowę
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 22.12.2016 do 05.01.2017
kwotę
r.
477 250,00 zł
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
(100% wydatków
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS
zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 1 343
osoby.

EFS,
BP,
wkład własny

Realizacja działań w ramach
podpisanej umowy.

Dnia 21.11.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 1 umowę
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 22.12.2016 do 05.01.2017
kwotę
r.
2 374 584,40 zł
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
(100% wydatków
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS

EFS,
BP,
wkład własny

Realizacja działań w ramach
podpisanej umowy.
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Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Podziałanie 6.6.1
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy

zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 15 000
osób.

Dnia 21.02.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 1 umowę
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 27.03.2017 do 12.04.2017
kwotę
r.
2 482 907,50 zł
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
(100% wydatków
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS
zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 9 000
osób.

EFS,
BP,
wkład własny

Realizacja działań w ramach
podpisanej umowy.

Dnia 21.02.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/17. Nabór
wniosków trwał od 30.06.2017 do 21.07.2017
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
6 001 000,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

Planuje się podpisanie umów
i realizację działań w ramach
podpisanych umów
o dofinansowanie.

Dnia 16.08.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17. Nabór
wniosków trwał od 18.09.2017 do 09.10.2017
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
18 269 195,29 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
Planuje się podpisanie umów
BP,
i realizację działań w ramach
wkład własny podpisanych umów
o dofinansowanie.

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

Dnia 28.08.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/17. Nabór
wniosków trwał od 29.09.2017 do 20.10.2017
r.
nie
wpłynął
żaden
wniosek
o
dofinansowanie.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
4 395 300,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

Planuje się ogłoszenie
konkursu w 2018 r.

Dnia 30.10.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/17. Nabór
wniosków trwał od 30.11.2017 do 18.12.2017
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
5 882 352,94 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

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

Dnia 28.11.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-006/17. Nabór
wniosków trwał od 29.12.2017 do 21.02.2018
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
17 647 058,82 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

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

Dnia 28.11.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-007/17. Nabór
wniosków trwał od 29.12.2017 do 20.02.2018
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano
umów w ramach konkursu.
Kwota przewidziana na
konkurs wynosi
10 000 000,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład własny

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

Podziałanie 6.6.1
Wspieranie aktywności
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zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
WRPO 2014+
Nie ogłoszono konkursu w ramach
Priorytet Inwestycyjny Poddziałania 6.6.2 w 2017 r
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się

-

-

-

-

-

-

Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników
poprzez działania
prozdrowotne w
ramach ZIT dla MOF
Poznania
WRPO 2014+
Nie ogłoszono konkursu w ramach
Priorytet Inwestycyjny Poddziałania 6.6.3 w 2017 r.
8vi
Aktywne i zdrowe
starzenie się
Oś Priorytetowa 6
Rynek pracy
Poddziałanie 6.6.3
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników
poprzez działania
prozdrowotne w
ramach ZIT dla
rozwoju AKO
Priorytet 2. Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne
2.1 Wspieranie
Departament
WRPO 2014+
Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 3 umowy
EFS,
Realizacja działań w ramach
zwiększenia
Wdrażania
Priorytet Inwestycyjny nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16. Nabór w ramach konkursu na łączną wkład własny podpisanych umów.
liczby miejsc w EFS UMWW 10i
wniosków trwał od 30.12.2016 do 25.01.2017
kwotę
przedszkolach,
Ograniczenie i
r.
548 449,71 zł
szczególnie w
zapobieganie
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia
(100% wydatków
małych
przedwczesnemu
w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
ośrodkach
kończeniu nauki
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
szkolnej oraz
dofinansowanych w programie – 83 szt.
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
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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
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Dnia 31.01.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 40 umów
EFS,
Realizacja działań w ramach
nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17. Nabór w ramach konkursu na łączną wkład własny podpisanych umów.
wniosków trwał od 03.03.2017 do 17.03.2017
kwotę
r.
15 157 164,89 zł
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia
(100% wydatków
w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie – 1437 szt.

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

Dnia 31.01.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 1 umowę
EFS,
Realizacja działań w ramach
nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17. Nabór w ramach konkursu na łączną wkład własny podpisanej umowy.
wniosków trwał od 03.03.2017 do 17.03.2017
kwotę
r.
281 279,03 zł
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia
(100% wydatków
w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych
w programie – 25 szt.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna
–projekty konkursowe
(Projekty realizowane
wyłącznie przez
Lokalną Grupę
Działania (LGD) lub
w partnerstwie z LGD)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz

Dnia 28.06.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
EFS,
nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wkład własny
wniosków trwał od 31.07.2017 do 21.08.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki
rezultatu
będą
dostępne
84 060 210,59 zł
w 2018 r.
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

Planuje się wyłonienie
projektów rekomendowanych
do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie.
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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
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Dnia 30.10.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
EFS,
nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-004/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wkład własny
wniosków trwał od 30.11.2017 do 22.12.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r
48 978 922,35 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

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

Oś Priorytetowa 8
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Edukacja

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

KO w
Poznaniu

2.2 Zapewnienie
dostępu do
dobrej jakości
edukacji
podstawowej i
ponadpodstawo
wej w małych
ośrodkach
miejskich i

Departament
Wdrażania
EFS UMWW

Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna
–projekty konkursowe
Działanie 9.3.
„Inwestycje w rozwój
infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej”
Poddziałanie 9.3.1
„Inwestycje w rozwój
infrastruktury
przedszkolnej”
WRPO 2014+
Upowszechnianie
informacji dotyczącej
celowości i wagi
wychowania
przedszkolnego
organom prowadzącym
na konferencjach,
naradach, warsztatach
i szkoleniach.

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

Wsparcie dla projektów dotyczących adaptacji,
modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz
wyposażenia i doposażenia w sprzęt i pomoce
dydaktyczne istniejących obiektów w celu
utworzenia nowych miejsc w przedszkolach
lub innych formach edukacji przedszkolnej. W
ramach działania 9.3.1 w 2017 r. zawarto 30
umów
z
Beneficjentami
na
kwotę
dofinansowania z EFRR z wysokości 33,171
mln zł.
KO podejmowało działania upowszechniające
wychowanie przedszkolne, w trakcie narad z
dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz z
organami prowadzącymi, w zakresie
planowania i organizacji zajęć i zmian
prawnych. Podczas szkoleń zwracano uwagę
na systematyczną współpracę przedszkola z
partnerami, co sprzyja integracji środowiska
oraz buduje poczucie bezpieczeństwa dzieci.
Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował
m.in. Konferencję „Organizowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
szkole” oraz cykliczną Galę utalentowanych
Młodych Wielkopolan. Na stronie internetowej
KO znajdują się zakładki: Eksperymenty i
innowacje pedagogiczne, Przykłady dobrych
praktyk, Programy i projekty, gdzie
zamieszczane są informacje o inicjatywach
edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz materiały dydaktyczne.
Szczególnie cenne przedsięwzięcia
organizowane przez przedszkola i inne
instytucje otrzymują patronat Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
Dnia 16.05.2016 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. Nabór
wniosków trwał od 20.06.2016 do 22.07.2016
r.
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 2 988 osób,

33 171 974,95

EFRR

Budżet KO

W 2017 r. podpisano 101
umów w ramach konkursu na
łączną kwotę
58 129 882,85 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działania 9.3.1. w
ramach WRPO 2014+

Kontynuacja działań

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.
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wiejskich

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

- Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 296 szt.
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu – 25 783
osób.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Dnia 30.10.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 30.11.2017 do 20.12.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki
rezultatu
będą
dostępne
29 071 044,71 zł
w 2018 r.
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

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

Oś Priorytetowa 8
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Edukacja
Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 1 umowę
nr: RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016
kwotę
r.
13 305 160,00 zł
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
(100% wydatków
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 391 osób,
- Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 80 szt.
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu – 955
osób.

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanej umowy.

Dnia 29.11.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 2 umowy
nr: RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 30.12.2016 do 30.01.2017
kwotę
r.
1 505 807,67 zł
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
(100% wydatków
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
kwalifikowalnych)
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 50 osób,
- Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.1.4
Kształcenie ogólne
w ramach ZIT dla
MOF Poznania
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10i
Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
zapewnianie równego
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
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edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem
formalnych,
nieformalnych i
pozaformalnych
ścieżek kształcenia
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

prowadzenia zajęć edukacyjnych – 13 szt.
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu – 824
osoby.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Poddziałanie 8.1.4
Kształcenie ogólne
w ramach ZIT dla
MOF Poznania
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
Działanie 9.3
„Inwestowanie w rozwój
infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej”
Poddziałanie 9.3.2
„Inwestowanie w rozwój
infrastruktury kształcenia
zawodowego”
WRPO 2014+

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe i ustawiczne poprzez przebudowę,
rozbudowę,
adaptację,
modernizację,
wyposażenie w sprzęt oraz materiały
dydaktyczne istniejących obiektów. W
uzasadnionych przypadkach gdzie adaptacja
lub modernizacja nie są wykonalne, budowa i
wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt
technologiczny oraz pomoce dydaktyczne
nowych obiektów. Ponadto inwestycje w
infrastrukturę
popularyzującą
naukę
i
innowację, np. centra kreatywności, „Małe
Koperniki”, w tym projekty popularyzujące
wykształcenie techniczne oraz innowacyjność,
realizowane poza systemem oświaty. Projekty
szkół i placówek systemu oświaty prowadzące
kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci
i uczniów niższych poziomów edukacji
specjalności
techniczne
najbardziej
odpowiednie do potrzeb rynku. W ramach
działania 9.3.2 w 2017 r. zawarto 4 umowy z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z
EFRR z wysokości 95,636 mln zł.

95 636 096,80

EFRR

Realizacja działania 9.3.2. w
ramach WRPO 2014+
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Działanie 9.3
„Inwestowanie w rozwój
infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej”
Poddziałanie 9.3.3
„Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej”
WRPO 2014+

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek
systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym
laboratoria
do
matematyki,
nauk
przyrodniczych i edukacji języków obcych
poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację,
modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i
pomoce dydaktyczne istniejących obiektów. W
uzasadnionych przypadkach, gdzie ww.
działania
są
niemożliwe,
budowa
i
wyposażenie nowych obiektów oraz tworzenie
infrastruktury
wzmacniającej
sprawność
fizyczną
uczniów.
W
standardowych
sytuacjach,
rozbudowa,
przebudowa
i
modernizacja istniejących już obiektów. W
ramach działania 9.3.3 w 2017 r. zawarto 51
umów
z
Beneficjentami
na
kwotę
dofinansowania z EFRR z wysokości 128,071
mln zł.
Działanie 9.3
1. Modernizacja budynku Centrum Kształcenia
„Inwestowanie w rozwój Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz
infrastruktury
utworzenie nowych pracowni dydaktycznych
edukacyjnej
wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny
i szkoleniowej”
sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce
Poddziałanie 9.3.4
zawodowej.
„Inwestowanie w rozwój 2. Modernizacja budynku Centrum Kształcenia
infrastruktury
Praktycznego w Swarzędzu a także budowa
edukacyjnej
nowego obiektu w celu utworzenia nowych
i szkoleniowej w ramach pracowni dydaktycznych wraz z ich
ZIT dla MOF Poznania” wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący
WRPO 2014+
specjalistycznej technodydaktyce zawodowej.
3.
Rozwój
infrastruktury
pozostałych
placówek kształcenia zawodowego na
obszarze Metropolii Poznań, tj. przebudowa,
rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów
szkoleniowych jak i również wyposażenie w
nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt
technologiczny oraz materiały dydaktyczne dla
szkolenie zawodowego i ustawicznego.
W ramach działania 9.3.4 w 2017 r. zawarto 3
umowy z
Beneficjentami
na kwotę
dofinansowania z EFRR z wysokości 38,191
mln zł.
Działanie 9.3
Realizacja projektów obejmujących inwestycje
„Inwestowanie w rozwój w
infrastrukturę
szkół
i
placówek
infrastruktury
oświatowych, które prowadzą kształcenie
edukacyjnej
zawodowe młodzieży i dorosłych, przede
i szkoleniowej”
wszystkim poprzez inwestycje w obiekty
Poddziałanie 9.3.5
istniejące, tj. przebudowę, rozbudowę,
„Inwestowanie w rozwój adaptację,
modernizację
budynków,

128 071 315,24

EFRR

Realizacja działania 9.3.3. w
ramach WRPO 2014+

38 191 241,55

EFRR

Realizacja działania 9.3.4. w
ramach WRPO 2014+

20 498 962,19

EFRR

Realizacja działania 9.3.5. w
ramach WRPO 2014+
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wyposażenie
lub
doposażenie
w
wysokospecjalistyczny sprzęt i materiały oraz
pomoce dydaktyczne.
W ramach działania 9.3.5 w 2017 r. zawarto 3
umowy z
Beneficjentami
na kwotę
dofinansowania z EFRR z wysokości 20,498
mln zł.
Zbieranie
Na stronie internetowej KO w Poznaniu
i upowszechnianie
opublikowano: dane adresowe szkół i
wybranych danych
placówek województwa wielkopolskiego,
z systemu informacji
wyszukiwarka szkół, linki do strony MEN z
oświatowej (SIO)
danymi szkół ogólnopolskich. Internetowe
bazy danych są aktualizowane co roku (wg
stanu na 30 września). Dane SIO są również
udostępniane na indywidualne prośby
odbiorców zewnętrznych. Kuratorium udziela
upoważnienia dostępu do nowego SIO
jednostkom samorządu terytorialnego.
Uzyskanie przez
W 2017 r. Wielkopolski Kurator Oświaty
nauczycieli i oświatową wydał zgody na rozpoczęcie 6 kursów
kadrę kierowniczą
kwalifikacyjnych, których realizację
dodatkowych
zaplanowano na rok szk.2017-2018. Kursy
kwalifikacji oraz
kwalifikacyjne zorganizowały akredytowane
uzupełnienie brakujących placówki doskonalenia nauczycieli; 2
kwalifikacji
publiczne i 1 niepubliczna. Jeden
wnioskodawca zrezygnował z organizacji 3
kursów z powodu zbyt małej liczby
zainteresowanych. Dodatkowe kwalifikacje
zdobyło lub uzupełniało niepełne kwalifikacje
75 nauczycieli. Nauczyciele uczestniczyli w
kursach kwalifikacyjnych z zakresu:
zarządzania oświatą, wczesnego nauczania
języka obcego. Nauczyciele udoskonalili swój
warsztat pracy oraz umiejętności zarządzania
szkołą/placówką, przyczyniając się do
podniesienia jakości kształcenia oraz
efektywnego funkcjonowania szkół/placówek
oświatowych.
Doskonalenie warsztatu Udział w szkoleniach służy doskonaleniu warsztatu
pracy nauczycieli i kadry pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/ placówek,
kierowniczej poprzez
przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia.
realizację grantów
W roku 2017 zorganizowano w ramach Grantów
edukacyjnych
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 31 form
warsztatowych, konferencji, w których wzięło udział
10 667 nauczycieli, dyrektorów. Tematy:
„Mediacje rówieśnicze/szkolne sposobem
rozwiązywania konfliktów w szkole”,
„Wolontariat w szkole i poza nią”,
„Matematyka w szkole podstawowej i
infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej w ramach
ZIT dla rozwoju AKO”
WRPO 2014+

KO

1 204 958,00

Budżet KO

Kontynuacja działań

Budżet KO

Kontynuacja działań

Kontynuacja działań
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gimnazjum”, „Warunki i sposoby realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego
w klasie IV i VII szkoły podstawowej z
informatyki, muzyki, plastyki, techniki,
wychowania fizycznego”, „Warunki i sposób
realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego w klasie IV i VII szkoły
podstawowej z matematyki, przyrody, biologii,
geografii, fizyki i chemii”, „Warunki i sposób
realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego w klasie IV i VII szkoły
podstawowej z języka polskiego, języka
obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie”,
„Warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie
edukacyjnym”, „Rozwiązywanie problemów
z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowych
technologii”, „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”,
„Technologie cyfrowe. Programowanie.
Współpraca szkół”, „Nauka programowania
w szkole”, „Warunki i sposób realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego
w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka
polskiego, języka obcego, historii i wiedzy
o społeczeństwie”, „Warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego
na pierwszym etapie edukacyjnym”,
„Podniesienie jakości kształcenia matematyki
w zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej I etapu
kształcenia”, „Podniesienie jakości
kształcenia matematyki w zakresie
umiejętności określonych w podstawie
programowej II etapu kształcenia”, „Warunki i
sposób realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia z języka polskiego, języka obcego
nowożytnego, historii, wiedzy
o społeczeństwie i etyki”, „Aksjologiczne
aspekty nauczania i wychowania”,
„Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby,
metody pracy z uczniem autystycznym.
Wykorzystanie diagnozy poradni
psychologiczno-pedagogicznej w pracy
z dziećmi”, „Efektywne doradztwo zawodowe
w kształtowaniu zawodowych wyborów
uczniów. Kompetencje absolwenta szkoły
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Ograniczanie
zatrudnienia nauczycieli
bez wymaganych
kwalifikacji

prowadzącej kształcenie w zawodzie
niezbędne do funkcjonowania na rynku
pracy”, „Prawo wewnątrzszkolne – tworzenie
i stosowanie w praktyce szkolnej, w
szczególności w zakresie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów”,
„Warunki i sposób realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia z biologii, chemii,
fizyki, geografii, informatyki i matematyki”,
„Warunki i sposób realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia z edukacji dla
bezpieczeństwa, etyki, podstaw
przedsiębiorczości, wychowania fizycznego
i wychowania do życia w rodzinie”,
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży –
rozwiązywanie problemów wychowawczych”,
„Sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”,
„Rozwijanie kompetencji naukowotechnicznych”, „Kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów wielkopolskich szkól
w 100 rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego”, „Prawa i obowiązki
członka rady pedagogicznej, kompetencje
stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej.
Rola dyrektora jako przewodniczącego rady
pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku
zawodowego nauczyciela”, „Profilaktyka
zdrowia psychicznego uczniów”, „Integralne
wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój
sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i
fizycznej”, „Psychologia w pracy
nauczyciela”, „Władza rodzicielska w
kontekście sytuacji w szkole, przedszkolu,
placówce”.
Liczba wniosków w 2017 roku o wyrażenie
zgody na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych kwalifikacji
do zajmowania danego stanowiska – 172, w
tym liczba wydanych zgód na zatrudnienie –
105. Liczba wniosków o wyrażenie zgody na
zatrudnienie osób niebędących nauczycielami
– 88, w tym liczba wydanych zgód na
zatrudnienie – 60. W roku szkolnym
2017/2018 brakowało przede wszystkim
nauczycieli szkół i placówek specjalnych
(w szczególności dla dzieci i młodzieży

Budżet KO

Kontynuacja działań
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WWK OHP

2.3 Podniesienie
umiejętności
i kwalifikacji
osób dorosłych
zgodnie
z potrzebami
pracodawców

WUP

z niepełnosprawnością intelektualną),
nauczycieli dodatkowo zatrudnionych w celu
współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, nauczycieli języków
obcych, nauczycieli pedagogów i
wychowawców świetlic szkolnych/internatów.
Ponadto na stronie internetowej KO w
Poznaniu publikowane są oferty pracy na
terenie województwa wielkopolskiego dla
nauczycieli wszystkich specjalności i typów
szkół, co pozwala pozyskać w pierwszej
kolejności nauczycieli posiadających
wymagane kwalifikacje.
Zapewnienie
Młodzieży będącej w strukturach OHP:
właściwych warunków  zapewniono kształcenie ogólne zgodnie
i form kształcenia
z ich potrzebami edukacyjnymi,
młodzieży OHP.
 udzielano
wsparcia
pedagogicznego
Współpraca
i psychologicznego,
z organami
 organizowano zajęcia dydaktyczno administracji
wyrównawcze służące wyrównywaniu
i samorządu w zakresie
braków programowych,
kształcenia
 prowadzono zajęcia służące rozpoznawaniu
i wychowania
i rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień,
młodzieży.
 prowadzono zajęcia profilaktyczne,
 organizowano przedsięwzięcia mające na
celu aktywne spędzanie czasu wolnego,
 organizowano wycieczki edukacyjne do
dużych zakładów pracy np. Skoda czy
Volkswagen w Poznaniu, a także do
zakładów pracy specjalizujących się
w kształceniu w zawodach unikatowych.
Prowadzenie i
udostępnianie Rejestru Na koniec 2017 roku 1 278 instytucji
Instytucji
szkoleniowych posiadało aktywny wpis.
Szkoleniowych (RIS)
a) promowanie KFS
w regionie

b) monitorowanie
wykorzystania
środków w ramach
KFS

Realizowanie działań promocyjnych KFS
poprzez emisję spotu radiowego, udzielanie
informacji o KFS na imprezach otwartych
(stoisko informacyjne WUP) oraz
przygotowanie i kolportaż materiałów
informacyjnych (ulotki oraz gadżety).
Wysokie (96,9%) wykorzystanie przez PUP,
środków z otrzymanego limitu podstawowego
i rezerwy KFS; przeszkolono 11 179 osób, tj.
blisko 10% więcej niż w roku poprzednim.

60 720,81

Budżet OHP

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

-

Kontynuacja prowadzenia RIS.

31 037,00

FP

16 346 200,00

FP

Promocja i monitoring
wydatkowania środków KFS
na terenie województwa
zgodnie z wytycznymi
MRPiPS.
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Departament
Wdrażania
EFS UMWW

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

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16. Nabór
wniosków trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016
r.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu – 42
osoby,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w
ramach pozaszkolnych form kształcenia –
1082 osoby.

W 2017 r. podpisano 2 umowy
w ramach konkursu na łączną
kwotę 3 886 215,60 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.4
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
MOF Poznań
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
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Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz
wzmacnianie
systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów nauczania
oraz tworzenia i
rozwoju systemów
uczenia się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 2 umowy
nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016
kwotę 988 780,00 zł
r.
(100% wydatków
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
kwalifikowalnych)
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w
ramach pozaszkolnych form kształcenia – 195
osób.

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Dnia 30.08.2017 r. został ogłoszony konkursu W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 30.09.2017 do 13.10.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
5 079 610,05 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje się podpisanie
i realizację umów
o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
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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 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i

Nie ogłoszono drugiego konkursu
skierowanego do osób dorosłych w ramach
Poddziałania 8.3.5 w 2017 r.

-

-

-
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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 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
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Oddział
Wielkopolski
PFRON

Pilotażowy program
„AKTYWNY
SAMORZĄD” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu
wykształcenia na
poziomie wyższym

Zadania zlecane:
wejście osób
niepełnosprawnych na
rynek pracy

Departament
Gospodarki
UMWW

Działanie 9.3
„Inwestowanie w rozwój
infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej”
WRPO 2014+
Warsztaty dla
instytucji otoczenia
biznesu

Departament
Edukacji i
Nauki
UMWW.

Podnoszenie jakości
kadr systemu oświaty
poprzez wspomaganie
rozwoju zawodowego

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Dofinansowanie lub refundacja kosztów
uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek
na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na
uiszczenie opłaty za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego - w przypadku osób,
które mają wszczęty przewód doktorski, a nie
są uczestnikami studiów doktoranckich.
Wsparciem objęto 1272 osoby ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Dofinansowanie 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 96 osób
niepełnosprawnych.

3 753 792,58

Środki
PFRON

Program będzie kontynuowany
w 2018 roku.

330 307,00

Środki
PFRON

Działania będą kontynuowane
w 2018 roku

Budżet
UMWW
100%

Program „WSPÓŁPRACA
IOB-BIZNES-NAUKA”
będzie kontynuowany 2018 r.
w powiązaniu z procedurą
certyfikacji inicjatyw
klastrowych.

Patrz Priorytet II, Zadanie 2.2

Departament Gospodarki zrezygnował z
realizacji warsztatów dla instytucji otoczenia
biznesu na rzecz wdrożenia programu
wsparcia współpracy między sferą nauki i
gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOBBIZNES-NAUKA”. W ramach programu
udzielono 2 dotacji wielkopolskim IOB na
wsparcie transferu wiedzy i technologii
bezpośrednio dla grupy przedsiębiorstw
skierowanego na wypracowanie innowacji
procesowych / produktowych /
marketingowych skutkujące wzrostem
gotowości wdrożeniowej lub przebudowę
modelu biznesowego grupy przedsiębiorstw.
Nauczyciele konsultanci Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie na rok szkolny
2016/2017 przygotowali dla nauczycieli,

110 000,00

-

1. Budżet
SWW.
2. Wpłaty od

Nowy model wspomagania
szkół przenosi akcent
z rozwoju zawodowego
pracowników oświaty na
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Ośrodki
Doskonalenia
Nauczycieli,
dla których
organem
prowadzącym
jest Samorząd
Województwa
Wielkopolskie
go.

nauczycieli wszystkich
typów szkół i
placówek
oświatowych.
Granty, projekty i
programy edukacyjne.

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.
Łącznie zrealizowano ponad 1300 form
doskonalenia dla ponad 45 tysięcy nauczycieli.

uczestników

kompleksowy rozwój szkoły.
Podkreśla walor zespołowej
pracy dyrektorów, nauczycieli
i innych pracowników
oświaty, stąd pomysł
budowania sieci współpracy
i samokształcenia grupujących
nauczycieli z różnych szkół,
organizowanych
i prowadzonych przez ośrodki
doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ODN w Kaliszu podjął się opieki
merytorycznej oraz opracowania materiałów
ogólnopolskiego programu Porcja Pozytywnej
Energii – Chipy Natural, współorganizował
seminarium w Międzynarodowej Szkole
Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad
Vashem w Jerozolimie, współpracował z
Fundacją Nowa Nadzieja w zakresie szkoleń i
konferencji na temat autyzmu i zespołu
Aspergera oraz organizował konferencję
naukową dla nauczycieli i studentów
wychowania fizycznego PWSZ w Kaliszu.
W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
nawiązał współpracę z Wydziałami Historii
oraz Teologii UAM, a także wziął aktywny
udział w pracach Rady ds. jakości kształcenia
na Wydziale Historii UAM. Placówka zajęła
się organizacją XXI Targów Edukacyjnych
pod hasłem Wiedza zaczyna się od pytań oraz
licznych konferencji dotyczących nowej
podstawy programowej. ODN w Poznaniu
zrealizował także dwa granty jesienią 2016 r.:
Innowacje i eksperymenty w przedszkolu i
Matematyka w szkole podstawowej i
gimnazjum oraz jeden grant w 2017 r.:
Warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i
kształcenia ogólnego na pierwszym etapie
edukacyjnym.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Jednym z największych przedsięwzięć
zrealizowanych w roku szkolnym 2016/2017
przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
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Koninie była kontynuacja projektu Konińskie
Spotkania Edukacyjne. Są to konferencje
problemowo - metodyczne skierowane do grup
nauczycieli uczących tego samego przedmiotu.
Sukcesem placówki była organizacja
cieszących się dużym zainteresowaniem
konferencji naukowo – metodycznych i
seminariów, np.: Dlaczego wybieram
Montessori?, Pomysły dla Ziemi – każdy
nauczyciel promotorem ekologii, Edukacja
informatyczna w szkole – dziś i jutro, Szkolny
dzień bezpieczeństwa cyfrowego, Jak
popularyzować czytelnictwo wśród dzieci i
młodzieży.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
w minionym roku szkolnym zrealizowało kilka
znaczących projektów m.in.: Eksperci dla
edukacji w ramach, którego pozyskiwani są
specjaliści, eksperci z różnych dziedzin
bliskich edukacji do prowadzenia form
doskonalenia, co w znacznym stopniu
wzbogaciło ofertę szkoleniową oraz pozwoliło
na zaspokojenie zmieniających się potrzeb
środowiska pedagogicznego. Ośrodek
zajmował się również grantami
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Warunki i
sposoby realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły
podstawowej z informatyki, muzyki, plastyki,
techniki, wychowania fizycznego, Rozwijanie
zainteresowań i pasji uczniów zdolnych oraz
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym
psychoruchowo, zagrożonym
niedostosowaniem społecznym i dysfunkcjami
rozwojowymi.

W roku szkolnym 2016/2017 Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile nawiązało
współpracę z Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym oraz podjęło
przedsięwzięcia w zakresie nowych
technologii informatycznych, co poskutkowało
uzyskaniem przez trzech pracowników CDN
tytułu trenera projektu Intel Make Tomorrow.
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CDN PBP w Pile realizowało projekty
biblioteczne poprzez różnorodne formy
inspirujące i promujące czytelnictwo uczniów
m.in.: zajęcia z edukacji czytelniczej i
medialnej, gry edukacyjne z zastosowaniem
dramy, biblioterapia
Departament
Edukacji i
Nauki
UMWW

Organizacja
kształcenia w
Wielkopolskich
Samorządowych
Centrach Kształcenia
Wielkopolskie Zawodowego i
Samorządowe Ustawicznego
Centra
(WSCKZiU)
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
w Gnieźnie,
Koninie,
nr 1 i nr 2 w
Poznaniu,
Ostrowie
Wielkopolski
m, Rawiczu i
Złotowie, dla
których
organem
prowadzącym
jest SWW.

SWW odpowiada za organizację kształcenia w
zawodach medycznych i zabezpieczenia
społecznego.
W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach
medycznych zorganizowano kształcenie dla
1238 słuchaczy w 12 zawodach (asystentka
stomatologiczna, higienistka stomatologiczna,
opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy
społecznej, opiekunka dziecięca, technik
dentystyczny, technik elektroradiolog, technik
farmaceutyczny, technik masażysta, technik
sterylizacji medycznej, technik usług
kosmetycznych, terapeuta zajęciowy).
Najwięcej osób kształciło się w zawodzie
technik farmaceutyczny (236 słuchaczy), a
najmniej w zawodzie opiekunka dziecięca - 17
słuchaczy.

-

Budżet
SWW.

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

WSCKZiU nr w Poznaniu 1 sukcesywnie
powiększa i modernizuje bazę dydaktyczną,
wzbogaca wyposażenie w nowoczesny i
profesjonalny sprzęt (w tym multimedialny)
oraz specjalistyczną aparaturę umożliwiającą
wykonywanie ćwiczeń praktycznych; posiada
świetnie wyposażone pracownie:
kosmetyczne, chemiczne, do sporządzania
leków, masażu, elektroradiologii, anatomiczne
i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Placówka zaangażowała się w realizację
różnych projektów. Uczestniczyła też w
projekcie organizowanym we współpracy z
Centrum wspierania Rodzin SWOBODA w
Poznaniu dla rodzin zastępczych i dzieci.
Projekt miał na celu organizację spotkań i
pogłębianie więzi między dziećmi i
opiekunami. Tematyka zajęć obejmowała
zajęcia z Decoupage, tańca, gimnastyki, gry i
zabawy, zajęcia kosmetyczne, masaż, język
angielski.
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WSCKZiU nr 2 w Poznaniuw roku szkolnym
2016/2017 brało udział w wielu
przedsięwzięciach na terenie Województwa
Wielkopolskiego, wspierając m.in. Miejskie
Ośrodki Pomocy Społecznej, biorąc udział w
festynach, konferencjach i uroczystościach
m.in. Dnia Pracownika Socjalnego.
Nauczyciele placówki zorganizowali dla
uczniów kształcących się w zawodzie technik
dentystyczny wiele szkoleń m.in.: warsztaty
techniki budowania warstw porcelany VITA
na podbudowie metalowej oraz warsztaty
ceramiki dentystycznej tłoczonej. Przyszłe
higienistki stomatologiczne uczestniczyły
natomiast w bezpłatnych szkoleniach
przeprowadzonych przez firmę DUR
DENTAL z zakresu dezynfekcji w gabinecie
stomatologicznym oraz w szkoleniu
realizowanym przez firmę COLGATE na
temat znaczenia profilaktyki fluorkowej w
wieku dziecięcym i 60+.
WSCKZiU w Koninie zorganizowało i
przeprowadziło 8 kursów doskonalących
(łącznie dla 111 osób) z zakresu opieki nad
osobami w podeszłym wieku, kosmetologii,
pierwszej pomocy oraz masażu.

W WSCKZiU w Rawiczu
W roku szkolnym 2016/2017 znacznie wzrosła
liczba organizowanych pozaszkolnych form
kształcenia. Zorganizowano 28 kursów, w
których wzięło udział 340 osób. Placówka
brała aktywny udział w życiu społecznym
miasta poprzez angażowanie się w różnego
rodzaju akcje, jak i realizowanie projektów we
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
Rawicz np.: Działania edukacyjne na rzecz
mieszkańców MiG Rawicz w ramach, którego
dokonano pomiarów cukru we krwi oraz
ciśnienia tętniczego ok. 1000 mieszkańcom
miasta i okolic.
W roku szkolnym 2016/2017 WSCKZiU w
Złotowie utworzono nowe kierunki
kształcenia– terapeuta zajęciowy, technik
usług kosmetycznych oraz technik archiwista.
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Przeprowadzono kurs języka angielskiego dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w
którym wzięli udział nauczyciele z przedszkoli
powiatu złotowskiego oraz przeprowadzono
wewnątrzszkolny konkurs Zatrzymaj się i
wysłuchaj mnie, który miał za zadanie
zwrócenie uwagi na emocjonalne potrzeby
dzieci i seniorów.
Departament
Organizacja w roku
Zadaniem Wielkopolskiego Samorządowego
Edukacji i
szkolnym 2016/2017
Centrum Kształcenia we Wrześni jest
Nauki
kształcenia w WSCKU prowadzenie kształcenia dla dorosłych,
UMWW
we Wrześni
współpraca z pracodawcami w zakresie
przygotowania oferty kształcenia w formach
Wielkopolskie
pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami
Samorządowe
pracodawców oraz kształcenia ustawicznego
Centrum
pracowników, współpraca z urzędami pracy w
Kształcenia
zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w
Ustawicznego
tych urzędach, a także współpraca z innymi
we Wrześni
podmiotami prowadzącymi kształcenie
ustawiczne w zakresie zadań statutowych.
Centrum ściśle współpracowało z PUP w celu
prowadzenia przede wszystkim kursów na
kierunkach deficytowych w powiecie
wrzesińskim i powiatach ościennych. Kierunki
działania Centrum są związane z
prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów
zawodowych: technik administracji, technik
logistyk, technik ochrony fizycznej osób i
mienia, florysta, opiekun medyczny, technik
rachunkowości, technik usług kosmetycznych
oraz inne, w zależności od zainteresowania i
zapotrzebowania ze strony rynku pracy.
KO
Akredytacja placówek W roku 2017 jedna placówki doskonalenia
i ośrodków
nauczycieli uzyskała akredytację
prowadzących
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ponadto
kształcenia ustawiczne wpłynęło 6 wniosków o przyznanie akredytacji
w formach
Kuratora Oświaty dla pozaszkolnych form
pozaszkolnych
kształcenia ustawicznego, 5 wniosków
oraz akredytacja
rozpatrzono pozytywnie. Wnioskodawcy
placówek doskonalenia prowadzą działalność szkoleniową na
nauczycieli
podstawie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Na stronie internetowej KO w
Poznaniu zamieszczone są następujące dane:
podstawowe zaktualizowane informacje na
temat procedury akredytacyjnej, materiał
informacyjny pn. „Akredytacja w pytaniach i
odpowiedziach”, wykaz akredytowanych form
kształcenia ustawicznego, rozporządzenia w
sprawie akredytacji i, kształcenia

-

Budżet
SWW.

Dostosowanie oferty
edukacyjnej do wymogów
rynku pracy.

Budżet KO

Kontynuacja działań
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Podnoszenie
kwalifikacji
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu

2.4 Dopasowanie WUP
systemów
kształcenia do
potrzeb rynku
pracy

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 MEN w sprawie możliwości
uzyskania akredytacji przez podmiot
prowadzący oświatową działalność
gospodarczą na terenie kilku województw”.
Prowadzone są na bieżąco konsultacje dla
osób zainteresowanych uzyskaniem
akredytacji.
W roku 2017 wpłynęły 4 wnioski
o zatwierdzenie programu kursu
pedagogicznego dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu. Zgodnie z przyjętą procedurą
Wielkopolski Kurator Oświaty zatwierdził 3
programy kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Jednostki uprawnione do prowadzenia
szkolenia zorganizowały 77 kursów
pedagogicznych dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu. Kwalifikacje niezbędne
do pełnienia funkcji instruktora praktycznej
nauki zawodu uzyskało, tj. zdało egzamin 831. W miarę potrzeb udzielane są
wyjaśnienia dla JST i pracodawców
w sprawie kwalifikacji wymaganych
od instruktorów praktycznej nauki zawodu
oraz uprawnień różnych podmiotów
do organizacji ww. kursów.

Opracowanie analiz
dotyczących
absolwentów
w Wielkopolsce
Współdziałanie
z WRRP
Poszerzenie wiedzy na
temat sytuacji na
wielkopolskim rynku
pracy w ujęciu
diagnostycznym i
prognostycznym

Budżet KO

Kontynuacja działań

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1
Raport Monitoring zawodów deficytowych i
nadwyżkowych za rok 2016 i I półrocze 2017
roku

-

-

MRPiPS przewiduje prace nad
udoskonaleniem metodologii
badania w zespole eksperckim
pracowników WUP.

Barometr Zawodów 2018 – realizacja kolejnej
edycji badania, stanowiącego krótkotrwałą
prognozę zawodów deficytowych,

48 527,58

Dotacja
MRPiPS

Kontynuacja badania w 2018 r.
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nadwyżkowych i zrównoważonych w
powiatach województwa wielkopolskiego.
Departament
Wdrażania
EFS UMWW

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

Dnia 22.08.2016 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16. Nabór
wniosków trwał od 22.09.2016 do 24.10.2016
r.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu – 28
osób.
- Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS – 14 szt.

W 2017 r. podpisano 3 umowy
w ramach konkursu na łączną
kwotę
6 694 269,33 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16. Nabór
wniosków trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016
r.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane do
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli

W 2017 r. podpisano 2 umowy
w ramach konkursu na łączną
kwotę 12 292 584,86 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z etapu
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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

kompetencje po opuszczeniu programu – 42
osoby,
- Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS – 28 szt.

Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.4
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
MOF Poznań
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i

Dnia 28.11.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 28.12.2017 do 01.02.2018
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne
1 372 473,96 zł

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje się wyłonienie
projektów rekomendowanych
do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie.
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szkolenia do potrzeb
w 2018 r.
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

(100% wydatków
kwalifikowalnych)

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

Dnia 30.05.2016 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. podpisano 2 umowy
nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16. Nabór w ramach konkursu na łączną
wniosków trwał od 30.06.2016 do 30.08.2016
kwotę 1 895 245,98 zł
r.
(100% wydatków
Wskaźniki
rezultatu
zaplanowane
do
kwalifikowalnych)
osiągnięcia w ramach podpisanych umów:
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu – 81
osób,
- Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS – 7 szt.

EFS,
BP,
wkład
własny

Realizacja działań w ramach
podpisanych umów.
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dostosowania
programów nauczania
oraz tworzenia i
rozwoju systemów
uczenia się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami
Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz
wzmacnianie
systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów nauczania
oraz tworzenia i
rozwoju systemów
uczenia się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami

Dnia 26.05.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/17. Nabór
wniosków trwał od 26.06.2017 do 03.07.2017
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano umów
w ramach konkursu. Kwota
przewidziana na konkurs
wynosi
3 176 470,59 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

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

Oś Priorytetowa 8
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Edukacja
Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
WRPO 2014+
Priorytet Inwestycyjny
10iv
Lepsze dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy,
ułatwianie
przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz
wzmacnianie
systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy
prognozowania
umiejętności,
dostosowania
programów nauczania
oraz tworzenia i
rozwoju systemów
uczenia się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami

Dnia 30.08.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 30.09.2017 do 13.10.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
3 381 724,71 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje się wyłonienie
projektów rekomendowanych
do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie.
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Oś Priorytetowa 8
Edukacja
Poddziałanie 8.3.5
Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO

KO

Departament
Edukacji i
Nauki
UMWW

(W ramach
poddziałania
realizowane są zadania
z pkt. 2.3 Podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji osób
dorosłych zgodnie z
potrzebami
pracodawców oraz
zadania z pkt. 2.4
Dopasowanie
systemów kształcenia
do potrzeb rynku
pracy.)
Wyrażanie opinii
zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy o systemie
oświaty dotyczącej
uzyskania uprawnień
szkoły publicznej przez
szkoły niepubliczne
prowadzące
kształcenie zawodowe

WRPO na lata 20142020, Oś Priorytetowa
8. Edukacja,
Poddziałanie 8.3.3.
Czas zawodowców
BIS - zawodowa
Wielkopolska

Liczba wniosków złożonych w 2017 roku
do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o wydanie opinii w sprawie spełnienia
warunków szkoły publicznej przez szkołę
niepubliczna prowadząca kształcenie
zawodowe – 68. Liczba wydanych
postanowień w ww. sprawie – 60.
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał
postanowienia dla kształcenia m.in.
w zawodach: technik masażysta (325402),
monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie (712905), technik administracji
(334306), technik drogownictwa (311206),
technik fotografii i multimediów (343105),
technik informatyk (351203), magazynierlogistyk (432106), opiekun medyczny (
532102), asystentka stomatologiczna (
325101).
63 500 000
 z 79 szkołami zawarto trójstronne
(całkowita wartość projektu)
umowy o współpracy
(Województwo Wielkopolskie,
Politechnika Poznańska i Szkoła);
 1020 uczniów rozpoczęło realizację
staży u pracodawców;
 1440 uczniów skorzystało z

Budżet KO

EFS

Kontynuacja działań

Celem projektu jest poprawa
jakości kształcenia
zawodowego poprzez
zwiększenie dostępu do
staży/praktyk dla 8000
uczniów i do zajęć
specjalistycznych dla
10
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Biuro Karier
UAM

Współpraca
pracowników ABK z
przedstawicielami
WUP

Priorytet 3. Integracja społeczna i walka z ubóstwem
3.1 Ograniczenie WUP
WRPO 2014+
zjawiska
PI 9i
ubóstwa i
Aktywne włączenie, w
wykluczenia
tym z myślą o
społecznego
promowaniu równych
szans oraz aktywnego
uczestnictwa i
zwiększaniu szans na
zatrudnienie
Działanie 7.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2.

000 uczniów oraz poprawa
przygotowania szkół do
kształcenia zgodnego z
potrzebami rynku pracy m.in.:
poprzez doposażenie 46 szkół
i 4 placówek prowadzących
kształcenie zawodowe oraz
podniesienie kwalifikacji co
najmniej 261 nauczycieli i
kompetencji co najmniej 6
000 uczniów na terenie
województwa
wielkopolskiego do końca
2022.

dodatkowych specjalistycznych
zajęć w laboratoriach (z czego 1420
uczniów podniosło swoje
umiejętności
w ramach kompetencji po
ukończeniu specjalistycznych zajęć);
 Dla 2284 uczniów przeprowadzono
proces doradztwa zawodowoedukacyjnego;
 Uruchomiono postępowania
przetargowe na modernizację
wyposażenia stanowisk
laboratoryjnych, na sukcesywne
świadczenie transportu oraz usług
noclegowych wraz z wyżywieniem
dla uczestników zajęć
specjalistycznych w laboratoriach;
 Na podstawie pozyskanych od
pracodawców informacji
opracowano 18 modeli
referencyjnych stanowisk pracy,
które wykorzystane zostaną do
udoskonalenia słownika kompetencji
w Systemie Zawodowcy;
 Zakończono prace adaptacyjne w
zakresie utworzenia laboratorium
w V Liceum Ogólnokształcącym w
Kaliszu. W laboratorium odbywać
się będą zajęcia specjalistyczne dla
uczniów z południowej
Wielkopolski
Zrealizowano współpracę poprzez udział w
projektach targów pracy, praktyk i innych
spotkań na uczelni oraz wymianę informacji
podczas konferencji.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie – 2 577 osób (wartość
kumulatywna od początku wdrażania
Poddziałania)

Wartość projektów w ramach
EFS/BP
Poddziałania 7.1.2 WRPO z
wkład własny
konkursów ogłoszonych w
beneficjenta
2015 r. oraz 2016 r., wg stanu
na 31.12.2017 r., wyniosła
128 101 390,85 zł.
Trwa ocena projektów w
ramach konkursu ogłoszonego
w 2017 r. Kontraktacja nastąpi
w 2018 r.
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Aktywna integracja –
projekty konkursowe
Kontynuacja
konkursów, ujętych w
Planach Działań na
Rzecz Zatrudnienia w
Województwie
Wielkopolskim na 2015
rok oraz na rok 2016
oraz nowy konkurs.

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

WWK OHP

Działanie 9.1
„Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną
i społeczną”
Poddziałanie 9.1.1
„Infrastruktura ochrony
zdrowia”
WRPO 2014+

Działanie 9.2
„Rewitalizacja obszarów
problemowych”
WRPO 2014+
Wychowanie
młodzieży w duchu
uniwersalnych
wartości moralnych,
humanistycznych,
tolerancji, patriotyzmu
i demokracji, a także
promowanie zdrowego
stylu życia w oparciu o
Narodowy Program
Zdrowia

Wsparcie dla projektów polegających na
przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu
widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
prac remontowo - budowlanych, w zakresie
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych, wyposażenia w
sprzęt medyczny oraz rozwiązania w zakresie
IT. Realizowane projekty będą dotyczyć
świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób
będących przyczyną dezaktywacji zawodowej
oraz między innymi świadczeń w zakresie
opieki
geriatrycznej,
długoterminowej,
paliatywnej i hospicyjnej. W ramach działania
9.3.1 w 2017 r. zawarto 8 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z
EFRR z wysokości 33,078 mln zł.

33 078 060,72

EFRR

Realizacja działania 9.1.1. w
ramach WRPO 2014+

Patrz Priorytet III, Zadanie 3.3
W ramach tego priorytetu, w roku 2017
młodzież
realizowała
edukacyjnoprofilaktyczne oraz resocjalizacyjne programy
wychowawcze.
Umożliwiono
młodym
ludziom udział w konkursach i spotkaniach
okolicznościowych, wycieczkach: do kina,
muzeum, teatru, opery etc. służących
wszechstronnemu ich rozwojowi. Promowano
również wychowanie patriotyczne poprzez
uczestnictwo w obchodach i rocznicach
historycznych
wydarzeń,
jak
również
wychowanie
prozdrowotne
poprzez
uczestnictwo m.in. w akcjach honorowego
krwiodawstwa.

163 602,83

Budżet OHP

Aktywność młodzieży w
proponowanych
przedsięwzięciach pozwala
stwierdzić, że działania w tym
zakresie warte są kontynuacji
w kolejnym roku.
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Prowadzono
zorganizowaną
działalność
opiekuńczo – wychowawczą oraz racjonalnie
zagospodarowywano czas wolny.

3.2 Wspieranie
powstawania
przedsiębiorstw
społecznych
i dobrych
praktyk w tym
obszarze

ROPS w
Poznaniu

Działanie 7.3
Poddziałanie 7.3.1
Ekonomia społeczna –
projekt
pozakonkursowy
realizowany przez
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
WRPO 2014+
Projekt „Koordynacja
rozwoju ekonomii
społecznej w
województwie
wielkopolskim”

5 warsztatów dla ośrodków wspierania
Budżet łączny projektu wynosi
Całość
ekonomii społecznej z zakresu (OWES).
2 519 827,10 zł, wkład własny
kosztów
6 spotkań sieci OWES
ROPS 377 974,07 zł, wydatki finansowana
3 spotkania Komitetu ds. ES
ROPS w roku, wydatki ROPS
w ramach
Spotkania włączające ES w polityki publiczne
w roku 2017:
projektu ze
Wizyta studyjna dla członków Komitety ES
1 567 444,83 zł
środków Unii
Analiza dot. ES
Europejskiej
6 spotkań grupy roboczej ds. promocji
w ramach
5 wydarzeń zwiększających widoczność
EFS
podmiotów ekonomii społecznej (PES).
Artykuły dot. ES
Certyfikacja PES znakiem zakup prospołeczny
Upowszechnianie ofert PES
Warsztaty dla grupy ds. promocji
Utrzymanie i przebudowa portalu ES
Warsztaty dla PES.
Spotkania grup roboczych ds. zatrudnienia
socjalnego i ds. rehabilitacji ON
Spotkania dla JST – w zakresie koordynacji
działań w obszarze rehabilitacji ON
Prezentacja dobrych praktyk
6 spotkań grupy ds. edukacji
2 warsztaty dla grupy ds. edukacji
6 spotkań grupy ds. sieciowania, finansowania
i współpracy z biznesem
Warsztaty dla grupy ds. sieciowania,
finansowania i współpracy z biznesem
Warsztaty wyjazdowe dla członków grup
edukacji i sieciowania
Organizacja spotkania biznesowego dla PES
Katalog ofert PES
Doradztwo i warsztaty dla jst z zakresu
rewitalizacji oraz klauzul społecznych
Warsztaty dla PES z zakresu lustracji
Wizyta studyjna

Kontynuacja zadań
wynikających z zapasów
projektu oraz Regionalnego
Programu Rozwoju ES.

3.3 Działania na
rzecz
dostępności
usług
społecznych dla
osób
zagrożonych
marginalizacją

WUP

Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

-

W 2018 roku planuje się
ogłoszenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji
pozarządowych z
Wielkopolski na realizację
zadań publicznych w obszarze
rynku pracy. Udzielone
organizacjom dofinansowanie

-

-
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ROPS

Działanie 7.2. Usługi
społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1.
Usługi społeczne –
projekty
pozakonkursowe
realizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
jednostki
organizacyjne
Projekt „Usługi
preadopcyjne
wsparciem procesu
adopcji”.
Liderem projektu jest
ROPS i działający w
jego strukturach
Wielkopolski Ośrodek
Adopcyjny z filiami w
Pile oraz Lesznie,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w
Kaliszu, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w
Koninie oraz
Towarzystwo
Przywracania Rodziny
z Poznania.
Działanie 7.2. Usługi
społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2.
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe WRPO
2014+

W 2017 roku ROPS w Poznaniu objął
Budżet łączny projektu wynosi
wsparciem diagnostycznym dzieci
1 677 120,00 zł, wkład własny
przebywające w systemie pieczy zastępczej
ROPS
(wsparciem objęto 90 dzieci).
i partnerów to 83 856,00 zł,
Rozpoczęto realizację wsparcia
koszt dofinansowania UE 1
kompensacyjnego dla dzieci będących
593 264,00 zł wydatki ROPS
beneficjentami projektu. działania
w roku 2017:
kompensacyjne dostosowane zostały do
761 071,65 zł
potrzeb dzieci. Realizowali je zarówno
psycholodzy, logopedzi, psychoterapeuci,
rehabilitanci (wsparciem objęto 44 dzieci).
ROPS rozpoczął realizację wsparcia dla
kandydatów na rodziny adopcyjne. W części
były to zajęcia indywidualne z beneficjentami
- zazwyczaj w formie terapii indywidualnej
lub małżeńskiej. Jednocześnie równolegle
uruchomiono wsparcie grupowe (wsparciem
objęto 54 osoby).
Zatrudniono Opiekunów Rodzin Adopcyjnych
którzy realizowali zadania w zakresie
rekrutacji uczestników do projektu,
diagnozowania potrzeb dzieci i kandydatów,
motywowania do podejmowania działań
zmierzających do adopcji jak również
nadzorowali i koordynowali wsparcie
świadczone przez specjalistów.( zatrudniono 4
ORA)
ROPS uruchomił wsparcie dla rodzin
mających problemy op. wych. Wsparcie
prowadzono zarówno w formie indywidualnej
jak i grupowej w formie warsztatów
(wsparciem objęto 33 osoby).
Przeprowadzono łącznie 34 spotkania
Budżet łączny projektu wynosi
sieciujące model usługi społecznej
268 870,00 zł, wkład własny
realizowanej dla osób z
ROPS
niepełnosprawnościami w ramach projektu na
i partnerów to 13 740,00 zł,
terenie subregionu konińskiego. Spotkania
koszt dofinansowania UE 1
odbyły się w: Władysławowie, Dobrej i Turku
228 540,00 zł wydatki ROPS
(powiat turecki), Kościelcu i Kłodawie (powiat
w roku 2017: 79 157,77 zł

zostanie przeznaczone na
wsparcie osób
niepełnosprawnych z
orzeczoną
niepełnosprawnością (lub
wybranego rodzaju
niepełnosprawności) w postaci
warsztatów aktywizujących w
zakresie poradnictwa
zawodowego.
Projekt
Wyposażenie dzieci –
współfinanso kandydatów do adopcji w
wany ze
szczegółowe diagnozy ich
środków
zdrowia, kondycji społecznoeuropejskich psychologicznej,
EFS w
specyficznych potrzeb i
ramach
wskazań dotyczących
WRPO
sposobów niwelowania i
2014+
rozpoznawania deficytów –
stanowiących istotny element
wiedzy w procesie
świadomego podejmowania
decyzji o adopcji. Objęcie
dzieci usługami
terapeutycznymi,
rehabilitacyjnymi,
edukacyjnymi,
pedagogicznymi,
psychologicznymi i innymi
niezbędnymi do niwelowania
rozpoznawania deficytów w
celu podwyższenia możliwości
adopcji. Objęcie kandydatów
starających się o
przysposobienie dziecka
wsparciem wg. ich potrzeb, w
celu podwyższ. ich
kompetencji i gotowości do
przyjęcia dziecka. Objęcie
rodzin borykających się z
problemami opiekuńczowychowawczymi.
Projekt
Zwiększenie poziomu
współfinanso sprawności i usamodzielnienia,
wany ze
współpracy w grupie wśród
środków
130 ON poprzez udział w
europejskich zajęciach sportowoEFS w
rehabilitacyjnych zgodnie z
ramach
IPD. Zwiększenie możliwości
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Projekt "Aktywni i
niezależni" zwiększenie
samodzielności osób z
niepełnosprawnością w
subregionie konińskim.

kolski), Koninie, Krzymowie i Rychwale
(powiat koniński) oraz Orchowie, Powidzu,
Ostrowitem, Strzałkowie, Słupcy, Lądku i
Zagórowie (powiat słupecki). W spotkaniach
udział wzięli przedstawiciele lokalnych
samorządów oraz instytucji pomocy
społecznej, organizacji pozarządowej oraz
społeczności lokalnych.
Podczas gminnych spotkań sieciujących
prezentowano projekt oraz model usługi
społecznej. Celem kolejnych spotkań było
opracowywanie potrzeb i zasobu danej gminy
pod kątem osób z niepełnosprawnościami i ich
otoczenia oraz wypracowywanie konkretnych
pomysłów na rzecz wdrożenia modelu usługi
społecznej i konkretnej strategii wdrożenia
wybranego pomysłu w danej gminie. Ponadto
odbyły się spotkania dla lokalnej społeczności:
warsztat dla studentów PWSZ w Koninie,
spotkania w szkołach podstawowych, seanse
filmowe i debata w Koninie. Zorganizowano
wizytę studyjną w Koninie dla uczestników
gminnych spotkań sieciujących oraz odrębny
warsztat dla przedstawicieli powiatu
słupeckiego.

WRPO
2014+

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

Dnia 27.02.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 31.03.2017 do 28.04.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
47 465 877,65 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

rozpoznania natury swoich
problemów, poczucia własnej
wartości wśród 130 ON,
poprzez udział w zajęciach z
arteterapeutą, psychologiem,
pedagogiem specjalnym,
logopedą, trenerem zgodnie z
IPD. Poszerzenie poziomu
wiedzy w zakresie urologii,
aspektów prawnych, diety,
higieny osobistej, aspektów
niezależnego życia wśród 130
ON poprzez udział w
warsztatach niezależnego
życia, zgodnie z IPD.
Zwiększenie poziomu wiedzy i
kompetencji pracy z ON wśród
65 OF poprzez udział w
specjalnych warsztatach.
Dostarczenie narzędzi rozwoju
usług społeczności lokalnej,
lokalnym usługodawcom i
zwiększenie potencjału
lokalnej społeczności do
samodzielnego świadczenia
usług społecznych poprzez
wykorzystanie narzędzi
deinstytucjonalizacji.
Planuje się podpisanie umów
i realizację działań w ramach
podpisanych umów
o dofinansowanie.

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

Dnia 27.02.2017 r. został ogłoszony konkurs
nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/17. Nabór
wniosków trwał od 31.03.2017 do 28.04.2017
r.
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.

W 2017 r. nie podpisano umów
w ramach konkursu. Kwota
przewidziana na konkurs
wynosi
7 058 823,53 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje się podpisanie umów
i realizację działań w ramach
podpisanych umów
o dofinansowanie.

Dnia 16.08.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 18.09.2017 do 10.10.2017
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
6 230 000,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

Planuje się podpisanie umów
i realizację działań w ramach
podpisanych umów
o dofinansowanie.

Dnia 30.10.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 30.11.2017 do 31.01.2018
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
101 212 760,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

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

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

Dnia 28.11.2017 r. został ogłoszony konkurs W 2017 r. nie podpisano umów
nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17. Nabór
w ramach konkursu. Kwota
wniosków trwał od 29.12.2017 do 22.02.2018
przewidziana na konkurs
r.
wynosi
Wskaźniki rezultatu będą dostępne w 2018 r.
101 212 760,00 zł
(100% wydatków
kwalifikowalnych)

EFS,
BP,
wkład
własny

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

-

-

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty
konkursowe
WRPO 2014+
Nie ogłoszono konkursu
Priorytet Inwestycyjny Poddziałania 7.2.3 w 2017 r.
9iv
Ułatwianie dostępu do
przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i
usług socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym

w

ramach

-

Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne
Poddziałanie 7.2.3
Usługi społeczne w
ramach ZIT dla MOF
Poznania
(konkurs ogłoszony w
2016 r.)
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Działanie 9.1
„Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną”
Poddziałanie 9.1.2
„Infrastruktura
społeczna”
WRPO 2014+

Projekty
inwestycyjne
w
ramach
mieszkalnictwa wspomaganego (przebudowa,
remont, wyposażenie w celu adaptacji na
mieszkanie) w powiązaniu z procesem
aktywizacji
zawodowej,
do
momentu
osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania
regionalnej infrastruktury usług społecznych,
powiązane z procesem aktywizacji społeczno –
zawodowej.
Działanie 9.2
Projekty
inwestycyjne
polegające
na
„Rewitalizacja obszarów rewitalizacji poprzez przebudowę, adaptację,
problemowych”
remont obiektów zdegradowanych, przestrzeni
Poddziałanie 9.2.1
użyteczności publicznej wraz z całym
”Rewitalizacja miast i
otoczeniem, renowację wspólnych części
ich dzielnic, terenów
budynków
wielorodzinnych,
poprawę
wiejskich,
funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego
poprzemysłowych
oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej.
i powojskowych”
Wnioskodawcy
w
swoich
projektach
WRPO 2014+
zobowiązani będą uwzględnić przedsięwzięcia
wynikające z Programów Rewitalizacji, ze
Poddziałanie 9.2.2
szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania
”Rewitalizacja miast i
problemów
społecznych
(działania
ich dzielnic, terenów
rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji,
wiejskich,
przebudowy, remontów budynków, dróg,
poprzemysłowych i
chodników, miejsc postojowych, terenów
powojskowych w ramach zielonych oraz tworzenia warunków dla
ZIT dla rozwoju AKO”
działalności podmiotów realizujących zadania
WRPO 2014+
społeczne, edukacyjne oraz zapobiegające lub
łagodzące zjawiska wykluczenia społecznego).

-

EFRR

Realizacja działania 9.1.2. w
ramach WRPO 2014+

-

EFRR

Realizacja działań 9.2.1 oraz 9.2.2
w ramach WRPO 2014+

Konkursy w ramach powyższych działań
zostały ogłoszone 28 i 29 grudnia 2017r.
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