Programy specjalne finansowane/dofinansowane ze środków z rezerwy Funduszu Pracy
będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku

Cel i zadania programów
Aktywizacja osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy w województwie
wielkopolskim.
Finansowanie programów
Programy finansowane będą ze środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z łącznej puli dla Polski w wysokości 75 464,4 tys. zł.

Grupy docelowe programów
Programem specjalnym obejmuje się w pierwszej kolejności bezrobotnych i osoby poszukujące
pracy, w stosunku do których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się
niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsca pracy. Dokonując
doboru uczestników programu specjalnego, bierze się pod uwagę w szczególności
predyspozycje psychofizyczne, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz ich umiejętności,
a także rozpoznaje się możliwe do wystąpienia bariery utrudniające zatrudnienie lub
utrzymanie miejsca pracy.
Zasady

ubiegania

się

o

dodatkowe

środki

FP

z

rezerwy

MPiPS

na

finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2011 roku
Do aplikowania uprawnione będą jedynie wnioski, w których zapotrzebowanie na środki
wyniesie minimum 1,5 mln zł, nie więcej jednak niż 2,5 mln zł, przy jednoczesnym założeniu
efektywności programu na poziomie co najmniej 70%.
Staroście Powiatu przysługuje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
Szczególnej analizie poddane zostaną programy, w których planuje się połączenia działań
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zatrudnieniową tj. przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
oraz przyznaniem środków na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy.
Przygotowanie projektu programu specjalnego powinno zostać poprzedzone szczegółową
analizą służącą sporządzeniu charakterystyki lokalnego rynku pracy i identyfikowaniu jego
głównych problemów (§ 2 rozporządzenia w sprawie programów specjalnych).

Harmonogram programu
Starostowie składają wnioski (2 egzemplarze podpisane przez Starostę Powiatu) o przyznanie
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marszałkowskim do dnia 29 kwietnia 2011r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie,
niezależnie od daty stempla pocztowego, nie będą brały udziału w ocenie i nie będą odsyłane
wnioskodawcom.
Marszałkowie województw dostarczają wnioski wraz z formularzami oceny programów
specjalnych oraz listy rankingowe do sekretariatu Departamentu Rynku Pracy MPiPS do dnia
16 maja 2011 r. Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Realizacja programu specjalnego może rozpocząć się nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji
o przyznaniu środków.
Sprawozdawczość realizacji programów
Sprawozdanie z realizacji programu specjalnego Starostowie Powiatów nadsyłają w terminie do
dnia 31 marca 2012r. do Departamentu Rynku Pracy MPiPS.
Sprawozdanie z wydatków na realizację programu specjalnego należy przesłać do
Departamentu Funduszy MPiPS nie później niż do dnia 30 czerwca 2012r.

Dokumenty i akty prawne
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dodatkowe środki na programy specjalne dostępne są
na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl.
Podstawa prawna realizacji programów:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
rozdział 13a Programy specjalne (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009r. w sprawie
programów specjalnych (Dz. U. Nr 50 poz. 401).

