Programy specjalne finansowane/dofinansowane ze środków z rezerwy Funduszu Pracy
będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku

Cel programów
Ideą programów specjalnych jest umożliwienie powiatowym urzędom pracy elastycznego
reagowania na potrzeby klienta, wymagającego niestandardowego wsparcia w procesie
aktywizacji.
Finansowanie programów
Programy finansowane będą ze środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z łącznej puli dla Wielkopolski: 2 531,3 tys. zł, w tym 843,8 tys. zł
na programy dla bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko
w wieku do 6 lat, 843,8 tys. zł na programy dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz 843,7 tys.
zł na programy dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Grupy docelowe programów
W roku 2013 Ministerstwo szczególną uwagą objęło grupę bezrobotnych rodziców,
posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, osób do 30 roku życia
oraz osób powyżej 50 roku życia, do których skierowana została pomoc w ramach programów
specjalnych. Podstawowym warunkiem, aby uznać, iż program przygotowany przez urząd
pracy posiada znamiona programu specjalnego, jest zastosowanie wobec wszystkich jego
uczestników zarówno usług i instrumentów rynku pracy, jak również specyficznych elementów
wspierających zatrudnienie, które mają stanowić element niezbędny do przezwyciężenia barier,
utrudniających aktywizację osób bezrobotnych lub do utrzymania miejsc pracy.
Projektując program specjalny urząd pracy może wykorzystywać dostępne usługi i instrumenty
rynku pracy opcjonalnie, przy czym zawsze w połączeniu ze specyficznymi elementami
wspierającymi zatrudnienie. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach program
specjalny może obejmować jedynie:
 usługi rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie lub
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jeżeli wynika to ze specyfiki potrzeb osób, dla których projektowane są programy
specjalne.
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na sfinansowanie programu specjalnego, na warunkach określonych w Zasadach ubiegania się
o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie/dofinansowanie
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do

bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat,
osób do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia – przy czym każdy nadsyłany wniosek
powinien dotyczyć finansowania/dofinansowania tylko jednego projektu programu specjalnego.
Realizacja programów specjalnych finansowanych z rezerwy może rozpocząć się nie wcześniej
niż po otrzymaniu decyzji finansowej przyznającej środki na realizację rekomendowanych
programów specjalnych.
Do aplikowania o środki uprawnione będą jedynie projekty programów specjalnych
o wskaźniku efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50%. Preferowane do
sfinansowania będą programy zakładające uzyskanie wysokiej efektywności przy zastosowaniu
szerokiego spektrum pomocy, a nie bazujące jedynie na przyznawaniu środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy. Przygotowanie projektu programu specjalnego powinno zostać poprzedzone
szczegółową
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charakterystyki
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i identyfikowaniu jego głównych problemów (§ 2 rozporządzenia w sprawie programów
specjalnych).

Harmonogram programu
Starostowie składają wnioski o przyznanie środków na realizację programów specjalnych
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do dnia 29 marca 2013 r. Wnioski, które
wpłyną po tym terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, nie będą brały udziału
w ocenie i nie będą odsyłane wnioskodawcom.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dokonuje weryfikacji i oceny projektów
programów specjalnych w oparciu o formularz oceny projektu programu specjalnego.
Decyzję w sprawie listy rankingowej rekomendowanych projektów programów specjalnych
i proponowanej kwoty dofinansowania podejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przekazuje listę rankingową projektów
programów
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Wielkopolskiego wraz z formularzami ocen i propozycją dofinansowania w ramach kwot dla

województwa wielkopolskiego, do Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej do dnia 12 kwietnia 2013 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poinformuje Starostów Powiatów
o wynikach weryfikacji oraz proponowanej wielkości dofinansowania ze środków rezerwy FP.
W przypadku negatywnej oceny projektu programu specjalnego oraz w przypadku
niezakwalifikowania się projektu programu do dofinansowania z powodu wyczerpania puli
środków - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu także informuje o tym fakcie
Starostów Powiatów.
Starostowie Powiatów, których projekty programów specjalnych otrzymały pozytywną
rekomendację Marszałka Województwa Wielkopolskiego, występują do DRP MPiPS
z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy do dnia 19 kwietnia 2013 r.
Sprawozdawczość realizacji programów
Sprawozdanie z realizacji programu specjalnego, odrębne dla każdego zrealizowanego
programu specjalnego, Starostowie Powiatów nadsyłają w terminie do dnia 30 kwietnia
2014 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Sprawozdanie z wydatków na realizację programu specjalnego należy przesłać do
Departamentu Funduszy MPiPS nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

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 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 27b i 36a oraz Rozdział
13a,
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie
programów specjalnych (Dz. U. Nr 50, poz. 401, z późn. zm.).

