
UCHWAŁA Nr 278/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Poddziałania: 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U z 2016 poz. 814 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w związku z załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych2 uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie toruńskim (III)” realizowanego w ramach Poddziałania: 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Waldemarowi Bartkowiakowi Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

      Starosta Toruński 

 

                           Mirosław Graczyk 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2 Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2013 r. oraz 

Uchwałą Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

 



Załącznik  
 

Koncepcja projektu dofinansowywanego ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LP 

Koncepcja projektów 

dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej , niepodlegających 

zwrotowi środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) , środków 

pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków 

budżetu Państwa z programów 

resortowych. 

 

 

 

 

 

 

Uszczegółowienie 

 

 

 

 

 

 

Opis 

1 Nazwa projektu  Brak Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie toruńskim (III) 

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizo-

wał projekt (jednostka organizacyjna 

lub wydział Starostwa Powiatowego w 

Toruniu odpowiedzialny za realizację 

projektu) 

Brak Projekt realizować będzie jednostka orga-

nizacyjna Starostwa Powiatowego w 

Toruniu, tj. Powiatowy Urząd Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

3 Rodzaj programu ( rodzaj źródła finan-

sowania ), z którego planowany projekt 

będzie finansowany lub współfinanso-

wany 

Brak Projekt realizowany będzie w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój: 

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. 

Środki (w tys.): 

– EFS w dyspozycji samorządu woje-

wództwa – 4 004,1 

- krajowy wkład publiczny - środki w 

dyspozycji samorządu powiatu, w tym 

środki o których mowa w art. 9 ust. 2d 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy – 353,4. 

4  Cel projektu (czemu projekt ma służyć 

z uwzględnieniem zadań powiatu) 

Brak Cel projektu realizuje zadanie powiatu: 

przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Celem projektu jest zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób młodych do 

29 roku życia bez pracy, w tym w 

szczególności osób, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież 

NEET).  

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 

 Brak W ramach projektu zakłada się: organiza-

cję staży, prac interwencyjnych, szkoleń 

oraz przyznanie bezrobotnym jednorazo-

wych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, zgodnie z ustawą o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy. 



6  Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 

Wskaźniki rezultatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu: 

 

 

1. Liczba osób bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę pracy, kształcenia 

ustawicznego, przygotowania 

zawodowego lub stażu po opuszczeniu 

programu – 75%, 

2. Liczba osób bezrobotnych, 

uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu 

lub uzyskujących kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu – 69%, 

3. Liczba osób bezrobotnych, które 

ukończyły interwencję wspieraną w 

ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych – 92%, 

4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

które otrzymały ofertę pracy, kształcenia 

ustawicznego, przygotowania 

zawodowego lub stażu po opuszczeniu 

programu – 77%, 

5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu 

lub uzyskujących kwalifikacje lub 

pracujących (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu – 59%, 

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

które ukończyły interwencję wspieraną w 

ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych - 94%. 

Ponadto projekt zakłada: 

a) minimalny poziom kryterium efektyw-

ności zatrudnieniowej w przypadku 

uczestników nie kwalifikujących się do 

żadnej z poniżej wymienionych grup 

docelowych na poziomie co najmniej 

43%; 

b) minimalny poziom kryterium efektyw-

ności zatrudnieniowej w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami na poziomie co 

najmniej 17 %; 

c) minimalny poziom kryterium efektyw-

ności zatrudnieniowej w przypadku osób 

o niskich kwalifikacjach na poziomie co 

najmniej 48%; 

d) minimalny poziom kryterium efektyw-

ności zatrudnieniowej w przypadku osób 

długotrwale bezrobotnych na poziomie co 

najmniej 35%. 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie – wartość 

docelowa – 408 osób.  

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie – 

wartość docelowa – 122 osoby. 



3. Liczba osób poniżej 30 lat z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie – wartość 

docelowa – 5 osób. 

7  Miejsce realizacji projektu Brak Powiat Toruński/ Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

8  Adresaci projektu Brak 
Uczestnikami projektu są osoby młode w 

wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Po-

wiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezro-

botne (należące do I lub II profilu pomo-

cy), które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie 

z definicją osoby z kategorii NEET przy-

jętą w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  

9 Planowana ilość uczestników projektu Brak  408 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana 

liczba osób/podmiotów kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem) 

Diagnoza dostępności doce-

lowej grupy uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikują-

cych się do objęcia wspar-

ciem 

Wyboru rodzaju oraz charakteru realizo-

wanego wsparcia w ramach projektu 

dokonano na podstawie analizy struktury 

bezrobotnych oraz barier i problemów, 

które dotykają tę grupę. Na koniec wrze-

śnia 2016 roku w rejestrze pozostawało 

4765 osób (2847 kobiet), w tym 1622 

osób bezrobotnych (990 kobiet) w wieku 

18-29 lat. Wśród tej grupy 687 osób (506 

kobiet) było długotrwale bezrobotnych, 

19 osób (10 kobiet) z niepełnosprawno-

ściami. 1240 bezrobotnych (661 kobiet) w 

wieku 18-29 lat posiadało I i II profil 

pomocy. Wśród osób w wieku 18-29 lat 

posiadających I i II profil pomocy 473 

osoby to długotrwale bezrobotni (314 

kobiet), 16 osób to osoby z niepełno-

sprawnościami (10 kobiet). 

 

Projektem objętych zostanie 408 osób 

(218 kobiet) młodych w wieku 18-29 lat 

pozostających bez pracy, zarejestrowa-

nych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako 

bezrobotne (należące do I lub II profilu 

pomocy), które nie uczestniczą w kształ-

ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

zgodnie z definicją osoby z kategorii 

NEET przyjętą w Programie Operacyj-

nym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Zakłada się objęcie pomocą 122 (81 

kobiet) długotrwale bezrobotnych oraz 5 

osób (3 kobiety) z niepełnosprawnościa-

mi. Grupa docelowa określona w projek-

cie zgodna jest z SZOOP oraz przyjętymi 

szczegółowymi kryteriami wyboru pro-

jektu. 

11 Czas realizacji projektu (od – do) Brak   01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinanso-

wanie 

Brak   10.02.2017 r. 



13 Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed podpisa-

niem umowy o dofinansowanie projektu 

( różne oświadczenia , zaświadczenia , 

pozwolenia , decyzje itp. ) 

Brak Uchwała właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego lub inny wła-

ściwy dokument organu, który: dysponuje 

budżetem Beneficjenta (zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych), zatwier-

dza projekt lub udziela pełnomocnictwa 

do zatwierdzenia projektów współfinan-

sowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

14 Wartość całkowita projektu  Brak 4 357,5 tys. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środ-

ków zagranicznych  

Brak Środki (w tys.) – EFS w dyspozycji samo-

rządu województwa – 4 004,1. 

16 Wymagany wkład własny  Brak 0,0 tys. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finanso-

wy planowanych nakładów na realizację 

projektu  

Planowane zakupy i wydatki 

inwestycyjne 

Brak  

Planowane zakupy pozostałe  Brak  

18 Dane uzupełniające  Sposób zarządzania projek-

tem ( ilość osób , forma za-

trudnienia ) 

W budżecie projektu w ramach krajowego 

wkładu publicznego (koszty pośrednie 

budżetu) planuje się zatrudnienie osoby 

ds. obsługi projektu. Osobą uprawnioną 

do podejmowania wiążących decyzji 

dotyczących projektu jest Dyrektor Po-

wiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu. Za przygotowa-

nie, realizację oraz monitorowanie projek-

tu odpowiedzialny będzie koordynator 

projektu. Nad finansową częścią realizacji 

projektu czuwać będzie księgowa. Nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem realizacji 

szkoleń sprawować będzie specjalista ds. 

rozwoju zawodowego. Nadzór nad prawi-

dłową realizacją staży, prac interwencyj-

nych, przyznaniem jednorazowych środ-

ków na podjęcie działalności gospodar-

czej prowadzić będzie Kierownik Refera-

tu Instrumentów Rynku Pracy. Za realiza-

cję prac interwencyjnych odpowiedzialny 

będzie specjalista ds. aktywizacji. Za 

realizację staży odpowiedzialny będzie 

specjalista ds. projektów. Za realizację 

jednorazowych środków na podjęcie dzia-

łalności gospodarczej odpowiedzialny 

będzie specjalista ds. aktywizacji. Osoby 

te posiadają doświadczenie w zakresie 

zarządzania i realizacji projektów współ-

finansowanych z EFS, w tym doświad-

czenie przy realizacji projektów w ramach 

PO WER, PO KL Poddziałania 6.1.2, 

Poddziałania 6.1.3 w latach 2008-2013. 

Osoby te realizować będą zadania w pro-

jekcie w ramach zakresu obowiązków 

wynikających z zajmowanych stanowisk i 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toru-

niu. 



19 Zamówienia publiczne Powyżej 30 tys. euro  

( ilość ) 

Brak 

Do 30 tys. euro  

( Tak /Nie ) 

Brak 

20 Obowiązek przeprowadzenia zewnętrz-

nego audytu projektu (TAK lub NIE): 

 Brak NIE 

 

 

 

 

 

 

21 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, 

po zamknięciu projektu (osoba odpo-

wiedzialna za skompletowanie doku-

mentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

Brak Miejscem przechowywania dokumentacji 

po zamknięciu projektu będzie archiwum 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu, osobą odpowie-

dzialną za skompletowanie dokumentów, 

nadzór nad przekazaniem dokumentów 

będzie koordynator projektu wraz z pra-

cownikiem Urzędu odpowiedzialnym za 

archiwum Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

 


