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Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej w roku 2016 reali-
zuje dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy z nich to „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biel-
sku-Białej (II)”.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób powyżej 29. 
roku życia, bezrobotnych, zakwalifi kowanych do I lub II pro-
fi lu pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych 
grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, niepełnospraw-
ni, długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprze-
rwanie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwa-
lifi kacjach.

W  projekcie realizowane są na-
stępujące formy wsparcia: staże 
(40 uczestników), dotacje (82), 
prace interwencyjne (39), szko-
lenia i  stypendia szkoleniowe 
(55), refundacja kosztów dopo-
sażenia, wyposażania stanowisk 
pracy (40).

Drugi projekt to „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-
Biała oraz powiecie bielskim (II)” – współfi nansowany przez 
Unię Europejską. W 2016 roku projekt skierowany jest bez-
pośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, za-

rejestrowanych w PUP jako bez-
robotne (dla których został usta-
lony I lub II profi l pomocy), któ-
re nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z  zapisami Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, do projektu nie mogą 
być zakwalifi kowane osoby mło-
de do 25. roku życia, u  których 
w dniu rekrutacji upłynął okres 4 miesięcy od dnia rejestra-
cji w powiatowym urzędzie pracy.

W  pierwszej kolejności, z  uwagi na konieczność osiągnię-
cia założeń wniosku o dofi nansowanie, do projektu kwalifi -
kowani są: bezrobotni niepełnosprawni, długotrwale bezro-
botni, osoby o  niskich kwalifi kacjach za-
wodowych.

W projekcie przewidziane są następujące 
formy wsparcia: staże (170 uczestników), 
dotacje (63), prace interwencyjne (40), 
szkolenia (60).

Szczegółowe informacje o  terminach naboru do projektu 
umieszczone są na stronie internetowej Urzędu pod adre-
sem: bielsko-biala.praca.gov.pl.

GRUPY LOKALNE
 – WIZJE STRATEGICZNE

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) to jeszcze 
jeden sposób na tworzenie 
nowych miejsc pracy, tym ra-
zem – poza miejskimi aglo-
meracjami. Wdrażaniem ta-
kich działań tego programu 
zajmują się m.in. Lokalne Gru-
py Działania (LGD), które w po-
wiatach bielskim i żywieckim 
pośrednio korzystają również 
ze wsparcia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, realizu-
jąc Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska oraz dla 
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Pierwsze z tych stowarzyszeń obejmuje zasięgiem działania 
dziewięć gmin powiatu bielskiego (z wyjątkiem Szczyrku) 
oraz część wiejską gminy Czechowice-Dziedzice.

Informacje szczegółowe dostępne są w biurze LGD „Ziemia 
Bielska” (Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, tel. 33 8136963,
e-mail: biuro@ziemiabielska.pl
oraz w biurze LGD „Żywiecki Raj” (Żywiec, ul. Pod Górą 4,
tel. 33 4754821, e-mail: biuro@zywieckiraj.pl).

Zaprojektuj
przyszłość

KADRY PRZEDE WSZYSTKIM

 Najlepsze programy mogą pozostać pustym zapisem, je-
śli brakuje ludzi, którzy podejdą do nich z wiedzą i… sercem! 
A więc kadry i jeszcze raz kadry. Zwłaszcza w obszarze tak waż-
nym dla współczesnej fi rmy, jakim są innowacje.

 W przeciwieństwie do procedur realizowanych w poprzed-
nim okresie programowania, obecnie wybierane są pojedyn-
cze instytucje, które będą oferować szkolenia dla pracowni-
ków przedsiębiorstw. Została stworzona Baza Usług Rozwojo-
wych, skupiająca instytucje szkolące (komercyjnie i przy współ-
fi nansowaniu środków unijnych). BUR jest prowadzona przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach działa-
nia 2.3 POWER).

 Powiązanie z Regionalnymi Programami polega z kolei na 
tym, że w programach tych będzie wybierany operator/ope-
ratorzy, którzy będą pośredniczyli pomiędzy przedsiębiorcą 
z konkretnego regionu, a Bazą Usług Rozwojowych. Oni też 
będą udzielali wsparcia na szkolenie, na które będzie zgłasza-
ny pracownik (środki na te szkolenia są przewidziane w regio-

nalnych programach). Można się również spotkać z nazwą RUR 
(Rejestr Usług Rozwojowych) – od niedawna RUR został zastą-
piony przez BUR.

 Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem https://
uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. To ogólnodostępna, bezpłat-
na platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczo-
nych w formie szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, stu-
diów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Stanowi 
kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkole-
niowych „Inwestycja w Kadry”. Zapewnia użytkownikom moż-
liwość skorzystania z wielu funkcji, w tym:

gwarantuje powszechny dostęp do informacji na temat pod-
miotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, umoż-

liwia użytkownikom, którzy nie znaleźli odpowiadającej im 
oferty, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli 
takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrze-
by, daje uczestnikom szansę oceny usług, z których korzysta-
li, a także zapoznania się z wynikiem ocen dokonanych przez 
innych uczestników usług, umożliwia usługodawcom rejestra-
cję w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci współpracu-
jących podmiotów, które wspierają regionalny rozwój przed-
siębiorczości w Polsce.

   Pracodawca poprzez tę bazę będzie wyszukiwał interesu-
jące go szkolenia, następnie poprzez operatora regionalnego 
będzie uzyskiwał bon lub refundację częściową kosztów szko-
lenia swojego pracownika.

POWER,
CZYLI OSTRO DO PRZODU

 Do urzędów pracy zgłaszać się mogą ci spośród chętnych 
do uczestnictwa w programie POWER, którzy są zarejestrowa-
ni jako bezrobotni i dla których ustalony został I lub II profi l po-
mocy, a przy tym nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu 
(tzw. młodzież NEET, która spełnia jednocześnie trzy warunki: 
nie pracuje, nie kształci się i nie bierze udziału w szkoleniach). 
Ważne jest tu kryterium wieku – od 18 do 29 lat.

 Dolna granica wieku ulega obniżeniu do lat 15 w przypad-
ku, gdy program realizowany jest za pośrednictwem opera-
torów wyłonionych w konkursie. Obejmuje on wówczas mło-
dzież NEET, w szczególności – osoby niezarejestrowane w urzę-
dach pracy.

 Także gdy program realizowany jest przez OHP (Poddziała-
nie 1.3.1, tryb pozakonkursowy) przedział wieku objętych nim 
wynosi 15-29 lat. Uczestniczyć w nim mogą również osoby nie-
pełnosprawne, niezarejestrowane w urzędach pracy, bezrobot-
ne, niekształcące się.

 I wreszcie czwarta grupa osób mogących skorzystać z pro-
gramu (Poddziałanie 1.3.1 – konkurs) to młodzież NEET w wie-
ku 15-29 lat, wywodząca się z instytucji pieczy zastępczej.

 Program POWER zapewnia benefi cjentom udzielenie po-
mocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa 
oraz doradztwo i szkolenie „umożliwiające pozyskanie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej”, a także wsparcie pomostowe w okre-
sie przejściowym. Maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 
6-krotnego wynagrodzenia za pracę w  gospodarce narodo-
wej obowiązującego w dniu przyznania dotacji (ok. 24 tys. zł).

PROGRAM MŁODYCH SENIORÓW

 Z kolei w gestii operatorów wyłonionych w konkursie bę-
dzie wsparcie dla osób powyżej 30. roku życia, planujących 
rozpocząć działalność gospodarczą, tj. bezrobotni, nieaktyw-
ni zawodowo, zwłaszcza osoby należące do co najmniej jednej 

z wymienionych grup: mające powyżej 50 lat, kobiety, niepeł-
nosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifi kacjach.

 Wsparcie udzielane w tym programie za pośrednictwem 
urzędów pracy określone jest w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia na rynku pracy. W przypadku opera-
torów można mówić o kilku formach wsparcia: bezzwrotnych 
dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wspar-
ciu doradczo-szkoleniowym dla osób planujących rozpoczęcie 
działalności oraz wsparciu pomostowym, wypłacanym przez 
okres 6 lub 12 miesięcy.

 Maksymalna kwota wsparcia również w tym programie nie 
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę 
w  gospodarce narodowej obowiązującego w  dniu przyzna-
nia dotacji. Wybrani operatorzy założyli wsparcie na poziomie 
22-24 tys. zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej 
wynosi ono 20 tys. zł. 

Program Wiedza Edukacja Rozwój adresowany jest do 
ludzi przed trzydziestką. Realizowany jest za pośred-
nictwem powiatowych urzędów pracy, ochotniczych 
hufców pracy oraz operatorów wyłonionych w drodze 
konkursu. 

Program Regionalny Województwa Śląskiego skierowa-
ny jest z kolei do tych, którzy przekroczyli 30 lat. W przy-
padku powiatowych urzędów pracy objęte są nim oso-
by bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bez-
robotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) pro-
fi l pomocy, należące do co najmniej jednej z następują-
cych grup: kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bez-
robotni, o niskich kwalifi kacjach. 

Dofinansowanie będzie realizowane w  ramach Działania 8.2 „Wzmacnianie 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników” 
Programu Regionalnego Województwa Śląskiego.

JEDEN FUNDUSZ, DWA PROJEKTY

SZCZEGÓŁÓW SZUKAJ
W OPISIE PROGRAMÓW:

POWER – Działanie 1.2

RPO WSL – Poddziałanie 7.3.3

RPO WSL – Działanie 7.2
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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

97541/041016

Pan Marek z Bielska-Białej, z zawodu 
elektronik, pracował w fi rmie, która 
zajmowała się naprawą komputerów 
i programowaniem. Niestety, przez rosnącą 
konkurencję na rynku usług elektronicznych 
rentowność fi rmy zaczęła się zmniejszać. 
Nie pomogły redukcje pracowników 
i cięcia w wynagrodzeniach – trzy lata 
temu pracodawca zmuszony był zamknąć 
interes i tym sposobem pan Marek, ceniony 
w komputerowej branży fachowiec, 
został na lodzie. Jego sytuacja była tym 
trudniejsza, że był po pięćdziesiątce. 
„Gdzie ja teraz znajdę pracę? Kto 
zatrudni człowieka w wieku 
przedemerytalnym? Przecież 
skromna pensja żony 
nauczycielki nie wystarczy 
na utrzymanie domu” 
– bił się z myślami.

– Nie ukrywam, że był 
to dla mnie trudny czas. 
Dzieci jeszcze studiowały, trudno 
było liczyć na pomoc z ich strony, 
bo same potrzebowały wsparcia – mówi 
pan Marek. – Znajomi wokół mieli pracę, 
jeździli na wczasy, jakoś sobie radzili, a ja 
tu na bezrobociu. Mój wiek nie ułatwiał mi 
szukania pracy. Gdy tylko zobaczyli faceta 
z siwymi włosami, rozkładali ręce: nie 
potrzebujemy już nowych pracowników, nie 
mamy etatu, właśnie kogoś przyjęliśmy itp. 

W pewnym momencie wszystko to 
szło trochę w kierunku depresji…

Pan Marek jednak nie poddał się 
i złożył wniosek o dofi nansowanie 
działalności gospodarczej 
w ramach projektu „Aktywizacja 
osób bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (II)”. 
Jest to projekt współfi nansowany 
przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Regionalnego Województwa 

Śląskiego. Pomysł pana Marka 
na własną działalność dotyczył 
edukacji pozaszkolnej głównie 
w dziedzinie informatyki, ale też szkoleń 
i kursów w zakresie dwóch wielkich 
pasji wnioskodawcy, czyli narciarstwa 
i żeglarstwa.

Czekał osiem miesięcy, ale w końcu dostał 
20 tys. zł na start swojej fi rmy. Pieniądze 
te przeznaczył głównie na zakup sprzętu 
dydaktycznego – rzutnika multimedialnego, 
ekranu, laptopa i innych urządzeń, a także 
na wynajem sali do zajęć szkoleniowych. 
Jak zaznacza, chodzi mu o szkolenie osób, 
które chcą zdobywać wiedzę nie po to, 
by odfajkować jeszcze jeden punkt w CV, 
ale by faktycznie doskonalić umiejętności 
zawodowe.

– Nie wiem jeszcze, jak to się wszystko ułoży, 
dopiero startuję. Wykorzystuję kontakty 
osobiste, staram się angażować w mój 
projekt osoby, które znam. Marzenia są 
fajną rzeczą, ale konfrontacja z twardą 
rzeczywistością bywa trudna. Mam 
nadzieję, że mi się uda. W każdym razie nie 
wyobrażam sobie uruchomienia 
działalności gospodarczej 
bez tego wsparcia 
fi nansowego, jakie 
otrzymałem z Programu 
Regionalnego za 
pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu 
Pracy – kwituje. 

ELEKTRONIK
Z BIELSKA-BIAŁEJ

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
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