Uchwała Nr XXIX/176/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 marca 2017r.
w sprawie:

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 20
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 645 z późn. zm) oraz art. 184 ust. 1 i art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1
Rada Powiatu Kępińskiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia 1.01.2017r. do dnia
31.12.2017r. projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kępińskim (III), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
§2
Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego
Urzędu Pracy w Kępnie wynosi 938.440,98 PLN i jest zgodna z rocznym Planem Działania
na rok 2017.
Poziom finansowania projektu wynosi 790.918,06 PLN (84,28%) – kwota w części EFS oraz
147.522,92 PLN (15,72%) – kwota w części wkładu krajowego.
§3
Projekt zaadresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie jako bezrobotne (zakwalifikowanych do I lub II
profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży do 25 lat, osób z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/176/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 marca 2017r.
W sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia
31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W odpowiedzi na nabór wniosków, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie złożył projekt pozakonkursowy w ramach Osi
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kępińskim (III)” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez zatrudnienia poprzez zidentyfikowanie potrzeb i uruchomienie
odpowiednich działań interwencyjnych. Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Całkowita wartość projektu w 2017r. wynosi: 938.440,98 PLN, w tym wkład UE 790.918,06
PLN (84,28%) oraz kwota w części wkładu krajowego 147.522,92 PLN (15,72%).
Dokonując diagnozy problemu społecznego jakim jest kępińskie bezrobocie, największe
trudności na rynku pracy zaobserwować można wśród osób młodych do 29 roku życia,
w tym zwłaszcza: bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych, długotrwale
oczekujący na pracę, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży do 25 lat oraz kobiet.
Do głównych czynników sprzyjających pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych należą: brak
odpowiedniego doświadczenia zawodowego, nieadekwatne do potrzeb rynku pracy
kwalifikacje lub kompetencyjne, niska mobilność zawodowa i przestrzenna, a także brak
kapitału początkowego na uruchomienie własnej firmy. Dodatkową barierę utrudniającą
wejście młodych w sferę zatrudnieniową stanowi zbyt wczesne wycofanie się z aktywności
edukacyjnej.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (III)”
zaadresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie jako bezrobotne (należących do I lub II profilu
pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Wsparcie projektowe zostanie udzielone zgodnie ze standardami określonymi w Planie
realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce. A zatem, w ciągu czterech miesięcy od dnia
rejestracji w PUP w Kępnie lub od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia lub propozycja aktywizacji zawodowej
w formie szkolenia, stażu bądź jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia wśród osób o niskich
kwalifikacjach (48%), długotrwale bezrobotnych (35%), niepełnosprawnych (17%)
oraz uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup (43%).
Realizacja projektu przyczyni się do efektywnego uczestnictwa młodych w rynku pracy
oraz utrzymania zatrudnienia.
Procedura naboru projektów pozakonkursowych, mająca na celu dofinansowanie
realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 wymaga zatwierdzenia niniejszego wniosku uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego.

