
UCHWAŁA NR XXI/123/2020 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji 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 2020r., poz. 920), art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1482 ze zm.) oraz 
art. 184 ust. 1 i art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Kępińskiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2022r. 
projekt pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (V), 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 ogółem wynosi 3 773 588,35 PLN, w tym: 

᠆ w 2019 roku – 649 191,64PLN, 

᠆ w 2020 roku – 1 228 757,34 PLN. 

᠆ w 2021 roku – 1 061 812,19 PLN 

᠆ w 2022 roku – 833 827,18 PLN 

§ 3. Projekt zaadresowany jest do osób młodych w wieku 18 - 29 lat bez pracy, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% 
stanowią osoby, 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, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób 
z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/64/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/123/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W odpowiedzi pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zmian
w projekcie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie wprowadza zmiany
dotyczące:

- wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2022r.,

- wprowadzenia nowego zadania odnośnie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom
COVID-19,

- przesunięcia zadeklarowanych przez PUP środków na działania COVID-19,

- dostosowania wartości budżetu,

- zwiększenia projektu o środki rezerwy FP na COVID-19.
Celem projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (V)”

jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
poprzez zidentyfikowanie potrzeb i uruchomienie odpowiednich działań interwencyjnych. Okres realizacji
projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu ogółem wynosi: 3 773 588,35 PLN, w tym:

- w 2019 roku – 649 191,64PLN,

- w 2020 roku - 1 228 757,34 PLN,

- w 2021 roku – 1 061 812,19 PLN,

- w 2022 roku – 833 827,18 PLN.
Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania aneksów do umowy z uwagi na wydłużenie okresu

realizacji projektu do 31.12.2022r. oraz zwiększenie środków na realizacje projektu na działania związane z
przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.
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