
Uchwała nr 12/2018

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakle nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany podziału środków finansowych na realizację w 2018 roku projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu

inwestycyjnego 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności
tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych

zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020

Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz ust. 5 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy {Dz. U. z 2017 r. póz. 1065 z późn. zm.)

1 § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. póz. 630) oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak: DF.I.4021.2.3.2018.AK, uchwala się,

co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 3/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle

nad Notecią z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych

na realizację w 2018 roku projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi

młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi

młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk

marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020, w ten sposób, że załącznik do uchwały

otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

w Nakle nad Notecią działającemu z upoważnienia Starosty Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Rady Rynku Pracy

rnad Netectą— -̂.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań powiatowej rady rynku pracy

należy opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów

dotyczących promocji zatrudnienia.

Zgodnie z umową o dofinansowanie na finansowanie w 2018 roku projektu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu

inwestycyjnego 8.0 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,

którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych

wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacji Rozwój 2014 - 2020 przeznaczono kwotę 2 367 965,00 zł.

Uwzględniając zainteresowanie pracodawców i przedsiębiorców organizacją staży

zmniejsza się wartość następujących zadań:

1) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - o kwotę 115.000,00 zł

z poziomu 437.000,00 do wartości 322.000,00 zł;

2) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy -

o kwotę 115.000,00 zł z poziomu 345.000,00 do wartości 230.000,00 zł;

3) Dojazdy w zadaniu Staże o kwotę 24.700,00 zł z poziomu 55.000,00 zł do wartości

30.300,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się, o kwotę 254.700,00 zł, stypendium w zadaniu Staże z poziomu

1 429.380,00 zł do kwoty 1 684.080,00 zł, a cała wartość zadania Staże, uwzględniając

również dojazdy ma tym samym wartość 1 714.380,00 zł

Podział środków finansowych zawiera załącznik niniejszej do uchwały.



Załącznik do uchwały nr 12/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Nakle nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Podział środków finansowych na realizację w 2018 roku projektu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu inwestycyjnego

8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,

którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych

wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych,

także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020

Formy

Staże, w tym:

1. stypendium

2. dojazdy

Szkolenia, w tym:

1. stypendium

2. koszt szkolenia

3. dojazdy

Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej

Bon na zasiedlenie

Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy

RAZEM

Podział

1 714380,00

1 684 080,00

30 300,00

66 585,00

25 585,00

39 800,00

1 200,00

322 000,00

35 000,00

230 000,00

2 367 965,00

%

72,4%

2,8%

13,6%

1,5%

9,7%

100,0%
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