Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Europejski
Fundusz Społeczny
dla
niepełnosprawnych

Według danych odnotowanych przez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na koniec III kwartału 2009 roku w kraju pracowało 239 000 niepełnosprawnych. Zatrudniało ich 12 513
zakładów, w tym 2099 zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz 10 412 firm otwartego rynku pracy.
Analiza danych z lat poprzednich pokazuje, że zarówno liczba zatrudnionych niepełnosprawnych jak i przedsiębiorstw, które ich
zatrudniają, systematycznie maleje.
W powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego w lutym 2012 zarejestrowanych było 206 254 bezrobotnych, z których
12 386 to osoby niepełnosprawne.
W marcu tego roku liczna bezrobotnych ogółem spadła do 204 804, natomiast liczba niepełnosprawnych w tej grupie powiększyła się do 12 463.
Problemy osób niepełnosprawnych są nierozerwalnie związane z niską aktywnością zawodową tej grupy. Poprawie ich sytuacji mają sprzyjać dodatkowe środki pochodzące z funduszy unijnych. Zasilają one środki krajowe, pochodzące z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy i innych podmiotów działających na rzecz ułatwienia osobom
z niepełną sprawnością aktywności zawodowej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach podejmuje działania związane z rozwojem regionalnego rynku pracy. Działania te, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, otwierają
przed osobami z niepełnosprawnością możliwości skorzystania z różnorodnych form wsparcia.
W Priorytecie VI PO KL (Działanie 6.1 i 6.2), odpowiadającym na potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia, skorzystać
można ze szkoleń aktywizujących, staży, praktyk, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, usług doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy, subsydiowania zatrudnienia oraz możliwości uzyskania środków na działalność gospodarczą.
W Priorytecie VIII PO KL (Działanie 8.1), wspierającym przedsiębiorców i pracowników mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw, oferowane są ogólne i specjalistyczne szkolenia podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje i umiejętności osób zatrudnionych,
podnoszące ich kompetencje zawodowe oraz doradztwo. W ramach tego priorytetu
Uczestnictwo
organizowana jest także pomoc dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw i pracowników
w projektach
zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych w wyniku procesów adaptacyjnych i moderjest bezpłatne!
nizacyjnych.
W ramach Priorytetu IX PO KL (Działanie 9.6), otwierającego możliwość m.in. kształcenia
ustawicznego osób dorosłych, mogą one uzyskać pomoc w uzupełnieniu wykształcenia w formach szkolnych lub zdobycia formalnego potwierdzenia kwalifikacji nabytych w sposób nieformalny.
Z wymienionych typów wsparcia można skorzystać poprzez udział w projektach wyłonionych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w corocznych konkursach. Zapytaj, z czego możesz skorzystać w Punkcie Informacyjnym EFS (Katowice, ul. Kościuszki 30, pok.
nr 2, tel. 32 757 33 11). Sprawdź na liście opublikowanej na stronie internetowej, pod adresem: http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce „Bezpłatne wsparcie”, czy realizowane są projekty spełniające twoje oczekiwania.
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– podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w odpowiedzi
na konkurs ogłoszony przez WUP. Projektodawcą
może być zarówno przedsiębiorca, jak i jakikolwiek
inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych).
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– osoba fizyczna korzystająca
z bezpłatnego wsparcia w postaci np.
szkoleń lub doradztwa w ramach projektu
realizowanego przez beneficjenta.
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– osoba, której stan fizyczny,
psychiczny czy umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności
zdolności do wykonywania pracy zawodowej
(Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych).

2

cje
efi

n t p o mo c y

Be

n

wca
oda
t
k
oje

– przedsiębiorca korzystający ze wsparcia w ramach projektu realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, bezpośredni odbiorca pomocy.
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– podmiot realizujący projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na podstawie umowy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Katowicach. Beneficjentami mogą być podmioty wszystkich typów
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych).
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– stworzone do finansowania takich
zadań należących do organów publicznych
(państwowych lub samorządowych), które
mogłyby być finansowane z budżetu, lecz z pewnych
względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć
odrębne budżety. Fundusze takie są powoływane
na podstawie odrębnych ustaw, charakteryzuje
je celowe przeznaczenie gromadzonych w nich
środków finansowych. Ich przychody pochodzą
z dochodów publicznych.
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– prowadzony przez pracodawcę prowadzącego działalność
gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
zatrudniającego nie mniej niż 25 pracowników
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego wymagany wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wymagany
wskaźnik to: 50 proc. (w tym co najmniej 20 proc. ogółu
zatrudnionych) muszą stanowić osoby zaliczone do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych
bądź upośledzonych umysłowo zaliczanych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności.
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– część ogólnego procesu rehabilitacji
polegająca na udzieleniu osobie niepełnosprawnej takich usług jak poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i zatrudnienie, aby
umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie lub awans
w odpowiedniej pracy, a przez to umożliwić jej
integrację lub reintegrację w środowisku
społecznym.
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– jednostka utworzona
przez powiat, gminę, fundację,
stowarzyszenie lub inną organizację
społeczną, której statutowym działaniem jest
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ musi: zatrudniać co najmniej 70 proc.
niepełnosprawnych w stosunku do ogółu pracowników ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, spełniać podobnie jak ZPCH warunki dotyczące
obiektów i pomieszczeń, a także opieki medycznej,
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, przeznaczać
uzyskane dochody na cele związane z aktywnością
osób niepełnosprawnych, uzyskać pozytywną opinię od starosty o potrzebie
utworzenia ZAZ.
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– fundusz, który obowiązkowo musi utworzyć każdy
przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej. Jego
głównym źródłem zasilania są środki pochodzące ze zwolnień z podatków przysługujących tym zakładom.
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Priorytet VI – Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1.
Ze wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 mogą skorzystać osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako
bezrobotne) w szczególności bezrobotni długotrwale, kobiety (w tym wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy lub powracające
po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby do 25 i po 45 roku życia, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i osoby
niepełnosprawne.

Formy wsparcia oferowane w ramach Poddziałania 6.1.1 to:

ozo
st a
ją

»» identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
»» warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
»» wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
»» programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub
poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia,
»» wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnieienia
trudn
a
nie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu
z
ez
pracy (wsparcie pomostowe).
a b – osoba w wieku powyżej 15 roku

c

życia niezatrudniona, nie wykonująca
innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w drodze konkurnajmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zaresowej wybiera instytucje realizujące projekty (benefijestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego
lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,
cjentów), w ramach których ich uczestnicy mogą skorzystać
o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia
z wymienionych form pomocy.
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz.U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Jako osobę pozostającą
Jeśli jesteś zainteresowany/a bezpłatnym wsparbez zatrudnienia należy uznać również osobę w wieku
ciem, skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami realizującymi
powyżej 64 roku życia, o ile adresowane do niej wsparcie
projekty dla osób pozostających bez zatrudnienia.
jest ściśle powiązane z przygotowaniem do podjęcia
zatrudnienia oraz osoba ta zadeklaruje gotowość
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajpodjęcia zatrudnienia po zakończeniu
dziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl
udziału w projekcie.

Osoba p

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia ?

w zakładce Bezpłatne wsparcie.
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Procedura ubiegania się o wsparcie:
ETAP I

WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów zainteresowanych
realizacją projektów oferujących wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia.

ETAP II

WUP publikuje na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bezpłatne wsparcie listę podmiotów
wyłonionych w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów wraz z opisami zawierającymi bliższe informacje, takie jak dane kontaktowe, terminy naboru, formy wsparcia itp.

ETAP III

Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), które
szczegółowo informują o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie.

ETAP IV

Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji jako uczestnicy projektu, korzystają z zaoferowanych
instrumentów wsparcia.
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Poddziałanie 6.1.3

Pro
j ek

W województwie śląskim pomocy bezrobotnym udziela 31 powiatowych urzędów
pracy, które mogą pozyskiwać dodatkowe środki na realizację zadań na rzecz bezromowy
botnych zarejestrowanych w danym urzędzie. Ze wsparcia w ramach Podyste
s
t
działania 6.1.3 PO KL mogą skorzystać te osoby, w tym zwłaszcza znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20
– projekt polegający na realizacji
zadań publicznych przez podmioty
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
działające na podstawie odrębnych
»» bezrobotni do 25 roku życia,
przepisów. W ramach PO KL projekty
systemowe są realizowane m.in. przez
»» bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
powiatowe urzędy pracy czy ośrodki
socjalnego,
pomocy społecznej.
»» kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
»» bezrobotni powyżej 50 roku życia,
»» bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego,
»» bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
»» bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
»» bezrobotni niepełnosprawni.
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Priorytet VI – Działanie 6.2
Osoby zainteresowane uruchomieniem własnego biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą starać się
o pozyskanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej.
Ważne: ubieganie się o bezzwrotnie środki finansowe na założenie działalności gospodarczej możliwe jest w ramach projektów, których realizacja rozpoczęła się w roku 2012 (złożonych na konkurs w roku 2011).

Formy wsparcia w ramach Działania 6.2:
1. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
ŰŰ doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
ŰŰ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej –
o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do
wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni socjalnej);
ŰŰ wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące: (a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego
projektu);
Ważne: wsparcie w postaci jednorazowej pożyczki na założenie własnej firmy przewidziane jest w projektach złożonych na
konkurs w 2012 roku.
2.		 pomoc dla osób zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości
			 akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
ŰŰ przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
ŰŰ doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
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prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
W Działaniu 6.2 wsparcie w formie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest udzielane równolegle ze wsparciem
szkoleniowo-doradczym, które kierowane jest w pierwszej kolejności do osób znajdujących w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy (długotrwale bezrobotni, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby po 50 roku
życia) które nie mają w ogóle lub mają ograniczone możliwości zaciągania kredytów w bankach komercyjnych na warunkach
rynkowych.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem pożyczki na założenie własnej
działalności gospodarczej, skontaktuj się bezpośrednio z Pośrednikiem Finansowym odpowiadającym za realizację projektów. Jeśli ubiegasz się o dotację,
zajrzyj na stronę http://efs.wup-katowice.pl do zakładki Dotacje na działalność gospodarczą, gdzie znajdują się informacje o operatorach i kryteriach uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej urzędu
http://efs.wup-katowice.pl.
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– podmiot prowadzący
fundusz pożyczkowy. Podstawą
do prowadzenia przez Pośrednika
Finansowego funduszu pożyczkowego
jest zawarta pomiędzy nim a Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją
Pośredniczącą II stopnia Umowa
o dofinansowanie projektu.

Priorytet VIII – Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1 PO KL
W ramach Poddziałania 8.1.1. pomoc adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników.
Sektor MMŚP, czyli mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa definiujemy za pomocą trzech kryteriów:
Kryterium

Mikro

Małe

Średnie

<10

<50

<250

Maksymalny przychód przedsiębiorstwa (w mln euro)

2

10

50

Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego (w mln euro)

2

10

43

Maksymalna liczba pracowników

Formy wsparcia w poddziałaniu 8.1.1:

Co zrobić by skorzystać
ze wsparcia?
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz pomysł
na projekt szkoleniowy lub doradczy dla
swoich pracowników, złóż wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.
Szczegółowe informacje na temat procedury
aplikowania dostępne są na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Konkursy.

Pra

cownik

r

biorca

– w rozumieniu art.
4 ustawy z dnia 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej to osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej.

P

»» ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno- technicznym przedsiębiorstwa,
»» doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

się
zed

– zgodnie z przyjętą
definicją w ramach Priorytetu
VIII PO KL to:
a) pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
b) właściciel, pełniący funkcje kierownicze,
c) wspólnik, w tym partner prowadzący
regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści
finansowe.
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Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Procesy adaptacyjne i modernizacyjne są nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Efektywne przemiany obejmujące zarówno restrukturyzowane przedsiębiorstwa, jak i pracowników zagrożonych utratą pracy, mogą być współfinansowane
w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL pomoc adresowana jest do:
»» pracodawców i pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
»» osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osób zagrożonych utratą
pracy oraz przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
»» przedsiębiorców przechodzących proces zmiany profilu działalności,
»» osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa).

Formy wsparcia w ramach poddziałania 8.1.2:
»» szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności
zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
»» szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,
»» wsparcie w postaci wdrażania programów typu outplacement.

Projekty typu outplacement

O

Nieodłącznym elementem adaptacji do zmiennych warunków przedsiębiorstw jest reorganizacja zatrudnienia. Dla pracowników oznacza to często ryzyko utraty pracy. Projekty zalicement
czane do programów typu outplacement pomagają przejść ten proces w sposób jak
pla
t
u
najmniej dotkliwy. Kompleksowość oraz indywidualizacja wsparcia to największe
– oznacza system zwolnień
zalety outplacementu, a zarazem klucz do uniknięcia długotrwałego bezrobocia.

Na tego typu pomoc składają się:

monitorowanych, zapewniający
kompleksową pomoc osobom przewidzianym do zwolnienia, zagrożonym
zwolnieniem w ciągu ostatnich 6
miesięcy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy.

»» szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu)
»» poradnictwo psychologiczne,
»» pośrednictwo pracy,
»» staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
»» subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
»» bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
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Co zrobić by skorzystać ze wsparcia?
Jeśli jesteś przedsiębiorcą przechodzącym proces restrukturyzacji lub modernizacji, złóż wniosek o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Konkursy.
Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa/rybołówstwa, osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
zagrożoną utratą pracy lub w okresie wypowiedzenia i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia, skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami realizującymi projekty.
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Bezpłatne wsparcie.
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Podmioty aplikujące o środki na finansowanie projektów wspierających
przedsiębiorców i ich pracowników muszą liczyć się z koniecznością wkładu
własnego w niektórych przedsięwzięciach.

Pom

Pomoc publiczna w Poddziałaniach 8.1.1 i 8.1.2
liczna
pub
c
o
– wszelka

Beneficje

nt
p

pomoc przyznana przez
W ramach Priorytetu VIII PO KL można udzielać następujących
Państwo Członkowskie lub
typów pomocy publicznej:
przy użyciu zasobów państwowych
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca
»» na subsydiowanie zatrudnienia (tworzenie nowych miejsc pracy,
lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytusprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom
acji, w tym niepełnosprawnych, pokrycie kosztów zatrudnienia niepełlub produkcji niektórych towarów oraz
wpływająca tym samym na wymianę
nosprawnych);
handlową między Państwami
»» na szkolenia (ogólne i specjalistyczne);
Członkowskimi.
blicznej
»» na doradztwo dla mikro-, małych lub średc y pu
o
om
nich przedsiębiorstw;
»» de minimis – pomoc nie przekraczająca
pułapu 200 000 EURO w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych.
– przedsiębiorstwo lub przedsiębiorca
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korzystający z pomocy publicznej.

Priorytet IX – Działanie 9.6
Poddziałanie 9.6.1
Formy wsparcia w ramach Poddziałania 9.6.1:

Kształ
ce n
ie

»» kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych,
»» programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub
słych
nabycia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to możliwość przystąpienia
doraoch szkolnych
b
ó
do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego posiadane umieos form
jętności, np. sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu
w
po gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy, egzaminu kwalifikacyjnego na
– formy uzyskiwania i uzupełniania
tytuł mistrza.
formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe

Kto może skorzystać ze wsparcia?

w szkołach dla dorosłych (z wyłączeniem
studiów wyższych), w tym także w szkołach
policealnych.

Osoby w wieku 25–64 lata (oraz osoby nie uczące się w wieku
18–24 lata), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia). Do wsparcia kwalifikują się również osoby powyżej 64 roku życia,
pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują one gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
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Poddziałanie 9.6.2
Wsparcie w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL obejmuje:
»» szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umie-

Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18–64 lata uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności
osób o niskich kwalifikacjach. Do wsparcia kwalifikują się również
osoby powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile
zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału
w projekcie.
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ma ICT
cy

Kto może skorzystać z pomocy?

infor

jętności i kompetencji w obszarach ICT i języków obcych.

o g ie
hnomlunikacyjne
c
e
– t o-ko
jn

– wszelkie działania związane z produkcją
i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie,
udostępnianie informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Poddziałanie 9.6.3
Kto może skorzystać z pomocy?
Osoby w wieku 18–64 lata oraz osoby powyżej 64 roku życia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie,
mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie diagnozy potrzeb oraz
wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.
Ważne: Poddziałanie ma na celu pilotażowe uruchomienie i przetestowanie koncepcji doradztwa. Pilotaż będzie obejmował 2 powiaty w województwie śląskim: myszkowski oraz bieruńsko-lędziński.

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia?

Pamiętaj, że pomoc adresowana jest do wszystkich
osób dorosłych niezależnie
od ich statusu na rynku pracy – zarówno osób pozostających bez zatrudnienia, jak
i pracujących.

Jeśli jesteś osobą dorosłą zainteresowaną kształceniem ustawicznym, skontaktuj
się bezpośrednio z instytucjami realizującymi projekty, oferującymi możliwość bezpłatnego wsparcia.
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Bezpłatne wsparcie.
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Projekt systemowy WUP
„Razem sprawniej”
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, od października 2011 r. do września 2013 r., realizuje projekt o charakterze promocyjnym, finansowany ze środków Unii Europejskiej „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, integracja tych dwóch
środowisk i ułatwienie przepływu informacji między nimi.
W ramach działań projektowych został utworzony portal internetowy www.sprawni-niepełnosprawni.pl. z giełdą pracy dla
osób niepełnosprawnych, bazą wiedzy w zakresie uregulowań prawnych, alternatywnymi formami zatrudnienia, możliwościami
uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. W zamyśle zespołu projektowego jest to miejsce wirtualnych spotkań osób niepełnosprawnych, pracodawców i instytucji, które na co dzień borykają się z podobnymi problemami. W kampanii medialnej, jak i na
łamach portalu zaprezentują się bohaterowie projektu – mieszkańcy naszego regionu, którzy mimo różnych dysfunkcji związanych
z niepełnosprawnością, są niezwykle aktywni i spełnieni zawodowo.
Odwiedź nasz portal, sprawdź oferty pracy, zgłoś swoją ofertę, dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia i skorzystaj z zamieszczonych tam porad (strona główna WUP – www.wup-katowice.pl pod ikoną „Razem sprawniej” lub
pod adresem www.sprawni-niepełnosprawni.pl).
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Tu uzyskasz dodatkowe informacje
Na terenie województwa śląskiego w zakresie możliwości i zasad aplikowania o środki Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach komponentu regionalnego PO KL informacji udzielają następujące instytucje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Instytucja odpowiadająca za wdrażanie Działań 6.1, 6.2, 8.1 oraz 9.6 PO KL

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego
		ul. Kościuszki 30
		 40-048 Katowice (pokój nr 2)
		 tel.: 32 757 33 11
		efs@wup-katowice.pl
		http://efs.wup-katowice.pl
Informacji udzielają również Kierownicy Filii WUP:
		w Bielsku-Białej 																		w Częstochowie
		ul. Piastowska 40																			Al. Niepodległości 20/22
		43-300 Bielsko-Biała																	42-200 Częstochowa
		tel.: 33 813 69 74																			tel.: 34 363 89 89
Informacje udzielane są w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4 oraz 9.5 PO KL

Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
		ul. Dąbrowskiego 23
		40-037 Katowice
		 tel. 32 774 01 93
punktinformacyjny@slaskie.pl
		http://efs.slaskie.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Viribus Unitis
		ul. Kościuszki 6
		40-049 Katowice
		 tel.: 32 209 17 01, 32 209 16 90
		biuro@pife.katowice.pl
		www.viribus.alpha.pl
17

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) pomagają nie tylko podmiotom, które chcą skorzystać ze
wsparcia EFS, ale także tym, którzy otrzymali już wsparcie.
Usługi oferowane w ramach sieci ROEFS są bezpłatne.
Osoby zainteresowane wiedzą o EFS mogą za pośrednictwem ROEFS:
»» odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS, prowadzone przez akredytowanych trenerów,
»» skorzystać z doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach
EFS albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
»» uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących EFS.
W województwie śląskim rolę ROEFS pełnią następujące instytucje:
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego – obszar Bielsko-Biała
Społecznego – obszar Katowice
ul. Cieszyńska 367
ul. Powstańców 17
43-382 Bielsko-Biała
40-039 Katowice
www.bielsko-biala.roefs.pl
www.katowice.roefs.pl
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego – obszar Częstochowa
ul. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 1
42-202 Częstochowa
www.czestochowa.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego – obszar Rybnik
ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik
www.rybnik.roefs.pl

Inwestycja
w siebie to nowe
możliwości
rozwoju!
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Informacji na temat możliwości wsparcia oraz wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych można też szukać na
stronach organizacji i instytucji regionalnych i ogólnopolskich, których działania są skierowane na potrzeby niepełnosprawnych. Lista przydatnych w tym celu adresów:
»» Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
»» Ministerstwo Zdrowia		
www.mz.gov.pl
»» Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych		
www.pfron.org.pl
»» Województwo śląskie przyjazne niepełnosprawnym –
strona Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
www.niepelnosprawni.slaskie.pl
»» Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl
»» Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.krus.gov.pl

»» Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych
www.popon.pl
»» Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nfz.gov.pl
»» Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl
»» portal Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Integracji
www.niepelnosprawni.pl
»» Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
www.pfon.org
»» Portal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.pl
»» Magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych
www.naszesprawy.com.pl

Informacji na temat wsparcia należy szukać w instytucjach podanych poniżej.
»» Urzędy miast /Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych
»» Powiatowe centra pomocy rodzinie
»» Powiatowe urzędy pracy z woj. śląskiego
Akty prawne można odnaleźć na stronach:
http://isap.sejm.gov.pl/
www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/
www.przepisy.gofin.pl/5.164.html/
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Punkt Informacyjny EFS
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel.: 32 757 33 11
fax: 32 757 33 12
http://efs.wup-katowice.pl

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

publikacja bezpłatna

