Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w 2013 roku.
Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dokumentem pn.
Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku,
środki z rezerwy Funduszu Pracy, pozyskane na wnioski powiatowych urzędów pracy
wielkopolski, w roku 2013 mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji:
1) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczących

pracowników

oraz

pracowników

objętych

zwolnieniami

monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG),
2) programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013
roku miały miejsce klęski żywiołowe,
3) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych:
- do 30 roku życia,
- powyżej 50 roku życia,
- będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) programów specjalnych, na podstawie art.66a ust. 7 ustawy,
5) projektów pilotażowych, na podstawie art. 109 ust. 7d ustawy.
Tryb postępowania przy ubieganiu się o środki rezerwy
Środki rezerwy na realizację programów przyznawane są przez Ministra na wniosek Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Monitoring i nadzór nad realizacją programów prowadzić będzie Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu.
Środki na finansowanie programów z pkt 1 i 2 uruchamiane będą na bieżąco,
w kolejności wpływu wniosków do MPiPS.
Według MPiPS, jako priorytetowe traktowane będą wnioski współfinansowane z EFG (pkt 1).
Programem tym mogą być objęte wyłącznie osoby zwolnione w 2013 roku wobec, których
starosta nie ma możliwości sfinansowania programów aktywizacji ze środków Funduszu Pracy
przyznanych algorytmem.

W przypadku programów z pkt 3, nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie
w wyniku ogłoszenia Ministra i na podstawie szczegółowych zasad w nim zawartych.
Wzór wniosku dla programów z pkt 1-3 dostępny jest w wersji elektronicznej na portalu
Publicznych Służb Zatrudnienia.
W zakresie programów z pkt 4, MPiPS opublikuje odrębne zasady regulujące tryb
postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków oraz przyznawaniu środków.
Natomiast wnioski obejmujące projekty z pkt 5, inicjowane przez marszałka województwa lub
starostę powiatu, oceniane będą indywidualnie, a procedurę ich realizacji określają ww.
Zasady MPiPS.
Sprawozdawczość dotycząca przyznanych środków rezerwy
Powiatowe urzędy pracy przygotowują sprawozdanie z efektywności wykorzystania
przyznanych środków z rezerwy MPiPS, które przekazują do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu oraz Departamentu Funduszy MPiPS nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
według wzoru określonego przez Ministerstwo.
Aspekty formalne oceny wniosków nadesłanych przez PUP do WUP:


Wnioski, w których nie określono efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, nie podlegają
rozpatrzeniu.



Starosta, lub osoba działająca w jego imieniu przedkłada Marszałkowi wypełniony druk
wniosku w części dot. opisu programu wraz z analizą potrzeb lokalnego rynku pracy
w dwóch egzemplarzach.



Strony przygotowanego wniosku muszą być ponumerowane (wniosków nie należy
zszywać, bindować ani przesyłać w teczkach).



Nie należy łączyć programów, dla każdego programu (dla każdej grupy bezrobotnych)
należy sporządzić odrębny wniosek.

Programy nie spełniające wymogów formalnych nie będą podlegały dalszej ocenie i będą
zwracane.
Wnioski, pod względem formalnym i merytorycznym, oceni Komisja powołana przez
Dyrektora WUP w Poznaniu.
Przesunięcia środków pomiędzy programami
Nie jest możliwe przesuwanie przyznanych środków z rezerwy pomiędzy programami
aktywizacji zawodowej, tj. programami aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracowników objętych zwolnieniami

monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego EFG) oraz programów
związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, których miały miejsce klęski
żywiołowe.

