Projekt
Druk Nr 274

U c h w a ł a Nr ……………2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia ……………. 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1
„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 92 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm.) Rada Miejska Leszna uchwala,
co następuje:
§1
Zatwierdza
się
projekt
realizowany
w
trybie
pozakonkursowym
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Lesznie i powiecie
leszczyńskim (II)” na kwotę ogółem 2.019.511,00 PLN (z czego limit finansowy
na rok 2016 wynosi 1.944.345,17 PLN, natomiast pozostałą kwotę,
tj. 75.165,83 PLN stanowią zobowiązania finansowe na rok 2017).
Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. Projekt
został opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w odpowiedzi
na ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o naborze wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Oś. Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1
”Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

UZAS ADNIENIE
do uchwały Nr …….. /2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia ……………….. 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś. Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1
„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Celem projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Lesznie i powiecie leszczyńskim (II)” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla
255 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Lesznie i powiecie
leszczyńskim. Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.
Zgodnie z kryteriami dostępu, określonymi w naborze wniosków
o dofinansowanie, uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie jako bezrobotne (należące
do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET). Uczestnikami projektu winny być m.in. osoby niepełnosprawne
oraz osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji
osiągnięcie minimalnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej: 17% dla osób niepełnosprawnych, 35% dla osób długotrwale
bezrobotnych, 48% dla osób o niskich kwalifikacjach oraz 43% dla osób
nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup.
Realizacja powyższych zamierzeń zostanie zapewniona dzięki realizacji
szkoleń i bonów szkoleniowych – umożliwiających zdobycie nowych lub podwyższenie
już posiadanych kwalifikacji, staży i bonów stażowych – zapewniających zdobycie
doświadczenia zawodowego, bonów na zasiedlenie – mających na celu wsparcie
mobilności zawodowej oraz przyznawane będą jednorazowe środki na podjęcie
własnej działalności gospodarczej – umożliwiające uzyskanie samozatrudnienia.
Całkowita wartość projektu to kwota 2.019.511,00 PLN (z czego limit
finansowy na rok 2016 wynosi 1.944.345,17 PLN, natomiast pozostałą kwotę,
tj. 75.165,83 PLN stanowią zobowiązania finansowe na rok 2017). Założenia projektu
pozakonkursowego nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę.
Przepis art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn.zm.) stanowi,
iż do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: realizowanie
projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających
z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy.

