
 Uchwała Nr 1033/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 596, ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 1 pkt. 2,  ust. 2,3, art. 48 ust. 5 i 6 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014 - 2020 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

      § 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdza do dofinansowania następujące projekty w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe złożone przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020: 

 

1. Powiat Chodzieski/Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 1230 332,50 zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 447 450,00 zł. 

2. Powiat Słupecki/Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)”. Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 1 224 280,50 zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 440 330,00 zł. 

3. Powiat Ostrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, projekt pt: „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (I)” Wartość 

dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 1 254  126,55 zł. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 475 443,00 zł. 

4. Powiat Średzki/Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 1 228 097,00 zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 444 820,00 zł. 

5. Powiat Międzychodzki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (I)” Wartość dofinansowania z 

Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 554 663,52 zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi 652 545,32 zł. 

6. Powiat Kępiński/Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 427 295,00 zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi 502 700,00 zł. 

7. Powiat Kolski/Powiatowy Urząd Pracy w Kole, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie kolskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 

(Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi  1 692 462,20  zł.  Całkowita  wartość  projektu  wynosi    

1 991 132,00 zł. 

8. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, projekt pt: „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (I)” 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 1 282 786,00 zł. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 509 160,00 zł. 

9. Powiat Wągrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi  1 701 870,00zł.  Całkowita  wartość  projektu  

wynosi   2 002 200,00 zł. 

 

 



  

10. Powiat Krotoszyński/Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi 822 630 ,00  zł.  Całkowita  wartość  projektu  

wynosi 967 800 ,00  zł. 

11. Powiat Pilski/Powiatowy Urząd Pracy w Pile, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski 

Fundusz Społeczny ) wynosi  1 292 765,00  zł.  Całkowita  wartość  projektu  wynosi   1 520 900,00 zł. 

12. Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, projekt pt: „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie grodziskim (I)” Wartość 

dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi  545 360,00  zł.  

Całkowita  wartość  projektu  wynosi   641 600,00 zł. 

13. Miasto Kalisz/Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi  1 499 400,00  zł.  Całkowita  wartość  projektu  

wynosi   1 764 000,00 zł. 

14. Powiat Wrzesiński/Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, projekt pt: „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim(I)” Wartość dofinansowania z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny ) wynosi  1 382 299,75  zł.  Całkowita  wartość  projektu  

wynosi   1 626 235,00 zł. 

 

§ 2 

Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania ukaże się na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropeskie.gov.pl w ciągu siedmiu dni 

kalendarzowych od momentu wybrania projektów do dofinansowania. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1033/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za 

prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy w szczególności wybór 

projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

 

W niniejszym przypadku wybór projektów nastąpił w trybie pozakonkursowym ( art. 38 ust. 1 pkt. 2 ) 

 

W oparciu o art. 38 ust. 2 i 3  przedmiotowej ustawy, tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru 

projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty 

jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu o strategicznym znaczeniu dla 

społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT,  lub projekty dotyczące 

realizacji zadań publicznych.  

 

Wybrane projekty spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów ( art. 48 ust. 5 ustawy ) 

Mając na uwadze treść art. 48 ust. 6  ustawy  Instytucja Zarządzająca zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz 

na portalu informację o projektach wybranych do dofinansowania. 

 

Projekty realizowane będą przez: 

 

Powiat Chodzieski/Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.01.2015 

r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  1 447 450,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 1 230 332,50  

zł. Głównym celem projektu  jest  zwiększenie zatrudnienia 148 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w okresie 

od 01.01.2015 do 30.06.2016,  pozostających bez pracy w powiecie Chodzieskim. 

 

Powiat Słupecki/Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.01.2015 r. do 

30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 440 330,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 1 224 280,50 zł. 

Głównym celem  projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia 161 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia z 

Powiatu Słupeckiego. 

 

Powiat Ostrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Okres realizacji projektu przewidziano na 

okres 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 475 443,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 

– 1 254 126,55  zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i wsparcie dostępu do rynku 

pracy 164 osobom bezrobotnym, zamieszkałym na terenie Powiatu Ostrowskiego. 

 

Powiat Średzki/Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 

01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 444 820,00 zł, w tym dofinansowanie z UE -

1 228 097,00  zł. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 149 osób bezrobotnych 

powyżej 29 lat, zamieszkujących Powiat Średzki. 

  

Powiat Międzychodzki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 

01.01.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  652 545,32 zł, w tym dofinansowanie z UE – 554 

663,52 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób powyżej 29 roku  życia 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Międzychodzie. 

 

 Powiat Kępiński/Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.07.2015 r. do 

31.12.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi  502 700,00 zł, w tym dofinansowanie z UE –427 295,00 zł. 

Głównym celem  projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, 

zarejestrowanych w PUP w Kępnie. 

 

 Powiat Kolski/Powiatowy Urząd Pracy w Kole. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.01.2015 r. do 

30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  1 991 132,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 1 692 462,20 zł. 



  

Głównym celem  projektu jest aktywizacja zawodowa 206 osób bezrobotnych z powiatu kolskiego, które mają 

trudności ze zdobyciem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie czy okres 

pozostawania bez pracy.  

 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Okres realizacji projektu przewidziano 

na okres 01.08.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  1 509 160,00 zł, w tym dofinansowanie z 

UE –1 282 786,00 zł. Głównym celem  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 156 osób bezrobotnych 

powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych  w PUP w Czarnkowie.  

 

Powiat Wągrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 

01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  2 002 200,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 

1 701 870,00 zł. Głównym celem  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 211 osób powyżej 29 roku  

życia, zarejestrowanych w PUP w Wągrowcu. 

 

Powiat Krotoszyński/Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 

07.07.2015 r. do 31.03.2016 r. Całkowita wartość  projektu  wynosi   967 800,00 zł,  w tym dofinansowanie  z  UE –

822 630,00 zł. Głównym celem  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  106 osób powyżej 29 roku życia, 

pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim. 

  

Powiat Pilski/Powiatowy Urząd Pracy w Pile. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi  1 520 900,00 zł, w tym dofinansowanie z UE –1 292 765,00 zł. 

Głównym celem  projektu jest aktywizacja  198 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w PUP 

w Pile. 

 

Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim. Okres realizacji projektu przewidziano na 

okres 29.06.2015 r. do 31.12.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi  641 600,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 

–545 360,00 zł. Głównym celem  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  66 osób powyżej 29 roku życia, 

pozostających bez pracy w powiecie grodziskim.  

 

Miasto Kalisz/Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 01.07.2015 r. do 

30.06.2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi  1 764 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE –1 499 400,00 zł. 

Głównym celem  projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  177 osób powyżej 29 roku życia, pozostających 

bez pracy w Kaliszu i powiecie kaliskim.  

 

Powiat Wrzesiński/Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Okres realizacji projektu przewidziano na okres 

01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość  projektu  wynosi   1 626 235,00 zł,  w tym dofinansowanie  z  UE –

1 382 299,75 zł. Głównym celem  projektu jest  wzrost zatrudnienia 164 osób bezrobotnych,  powyżej 29 roku życia, 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. 

 

  

W związku z powyższym, z uwagi na pozytywną ocenę formalno-merytoryczną ww. wniosków uzasadnionym jest 

podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania 

projektów, ponieważ są one zgodne z celami programu operacyjnego, spełniają warunki, o których mowa w art. 38 ust. 

2 i 3, są możliwe do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz są wykonalne. 

 
 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 


