
UCHWAŁA NR XXIX/437/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409) uchwala się co następuje: 

W Uchwale Nr LVIII/760/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji 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” § 1. otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pozakonkursowy, pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie kaliskim (V) do kwoty 11.737.600,00 złotych (z czego limit finansowy 
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rok 2019 wynosi 1 994 919,43 złotych, na 2020 rok 
4.746.778,69 złotych, na 2021 rok 2.798.374,83 złotych natomiast na 2022 rok 2.197.527,05). Czas trwania 
projektu obejmuje okres od 1.01.2019r. do 31.12.2022r. Projekt został opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kaliszu 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. Projekt, o którym  mowa w § 1. realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

W związku z pismem WUP XI/1.5/922/1.19/2020 otrzymanym 22-06-2020r. oraz pismem WUP
I/I/0724/35/2020 otrzymanym 07-08-2020r., tut. Urząd zobowiązany został przez Instytucję Pośredniczącą do
złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu uaktualnionego wniosku
o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)”
realizowanego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działania 1.1 „Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1
„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18).

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu wynikają:

·ze zwiększenia limitu środków przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotychczasowy limit COVID-19to 629.588,41 PLN, zwiększenie
o 1.695.703,74 PLN zatem kwota przeznaczona na to zadanie to 2.325.292,15 PLN),

·z wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa lata, tj. rok 2021 i 2022,

·ze zwiększenia wartości projektu o środki planowanego limitu na lata 2021 (2.798.374,83 PLN) i 2022
(2.197.527,05 PLN).

Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w „Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
PO WER”, uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kaliszu, jako bezrobotne, z których co najmniej 60% nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Z uwagi na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, grupę
docelową projektu stanowią również przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 906 osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim a nie jak pierwotnie planowano 455 osób.
Głównym zaś rezultatem jest podjęcie przez młodych zatrudnienia.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla
osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, bezrobotne osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) na poziomie co
najmniej 39% oraz dla osób bezrobotnych nie należących do wyżej wymienionych grup na poziomie co
najmniej 54%.

Realizacja powyższych zamierzeń zostanie zapewniona dzięki realizacji takich usług i instrumentów rynku
pracy jak: bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenia, przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej, staż, zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy środków na
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy. Poszczególne
usługi i instrumenty rynku pracy pozwolą uczestnikom projektu uzyskać nowe lub podwyższyć dotychczasowe
kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe lub podjąć samozatrudnienie.

Założenia projektu pozakonkursowego nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę.

Biorąc pod uwagę konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu i określenia wysokości planowanego
limitu na lata 2021 i 2022, jak również otrzymania dodatkowych środków na przeciwdziałanie skutkom
COVID-19, zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Miasta Kalisza uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu, pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kaliskim (V).

Całkowita wartość projektu nie przekroczy kwoty 11.737.600,00 złotych (z czego limit finansowy ze
środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rok 2019 wynosi 1.994.919,43 złotych, na 2020 rok
4.746.778,69 złotych (w tym: 2.325.292,15 złotych przeznaczonych na COVID-19), na 2021 rok
2.798.374,83 złotych natomiast na 2022 rok 2.197.527,05 złotych).

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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