
UCHWAŁA Nr 513/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 31 października 2018 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie toruńskim (IV)” 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
), w związku z 

załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych 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 resortowych uchwala się, co następuje: 

 

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

pracy w powiecie toruńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy– projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, planowanego do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, stanowiącą załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Pawłowi Przyjemskiemu 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 

1432. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 

poz. 1669 i poz. 1693. 



Załącznik  

do Uchwały Nr 513/2018 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 31.10.2018 r. 
 

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. 

1 Nazwa projektu  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (IV) 

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

Projekt realizować będzie jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Toruniu, tj. Powiatowy Urząd Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkurso-

we, 

Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Środki (w tys.): 

– EFS w dyspozycji samorządu województwa – 4 780,1 

- krajowy wkład publiczny - środki w dyspozycji samorządu powiatu, w tym środki, o których mowa w art. 9 ust. 2d 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 891,6. 

  

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

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 szczegól-

ności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W ramach projektu zakłada się: organizację staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przyznanie bezrobotnym jednorazo-

wych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki rezultatu: 

- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imi-

granci, reemigranci) – 42% 

- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 57%. 

Wskaźniki produktu wynikające z kryteriów dostępu: 

- liczba osób bezrobotnych należących do kategorii NEET objętych wsparciem w programie – minimalna wartość doce-

lowa: 60% ogółu uczestników objętych wsparciem, 

- liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwa-

le bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – minimalna wartość docelowa: 

20% ogółu uczestników objętych wsparciem. 



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. 

7  Miejsce realizacji projektu Powiat Toruński/ Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

8  Adresaci projektu Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane 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. 

9 Planowana ilość uczestników projektu 556 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

Wyboru rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia w ramach projektu dokonano na podstawie analizy struktury 

bezrobotnych oraz barier i problemów, które dotykają tę grupę. Na koniec VI 2018r. w rejestrze pozostawało 3904 osób 

(K-2472), w tym 1184 osoby bezrobotne (K-803) w wieku 18-29 lat. Wśród tej grupy 540 osób (K-442) było długo-

trwale bezrobotnych, 15 osób (K-7) było z niepełnosprawnościami.717 bezrobotnych (K-407) w wieku 18-29 lat posia-

dało I i II profil pomocy. Projektem objętych zostanie 556 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (należące do I 

lub II profilu pomocy). 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  05.11.2018 r. 

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje 

budżetem Beneficjenta (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa 

do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14 Wartość całkowita projektu   5 671,7 tys. 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

Środki (w tys.) – EFS w dyspozycji samorządu województwa – 4 780,1. 

  

16 Wymagany wkład własny  0,0 tys. 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: Brak 

Planowane zakupy towarów: Brak 

Planowane zakupy robót budowlanych: Brak 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Osobą uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji dotyczących projektu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-

cy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. Za przygotowanie, realizację oraz monitorowanie projektu odpowiedzialny 

będzie koordynator projektu. Nad finansową częścią realizacji projektu czuwać będzie księgowa. Nadzór nad prawi-

dłowym przebiegiem realizacji szkoleń sprawować będzie specjalista ds. rozwoju zawodowego. Nadzór nad prawidło-

wą realizacją staży, prac interwencyjnych, przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy prowadzić będzie Kierownik Referatu Instrumentów 

Rynku Pracy. Za realizację prac interwencyjnych, staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodar-

czej, refundacji odpowiedzialni będą specjaliści ds. projektów. Osoby te posiadają doświadczenie w zakresie zarządza-



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. 

nia i realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w tym doświadczenie 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 projek-

cie w ramach zakresu obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk i zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. W budżecie projektu w ramach krajowego wkładu publicznego (koszty 

pośrednie budżetu) planuje się pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby ds. obsługi projektu. 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Brak 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

NIE, zamówienia na usługi społeczne art. 138o ustawy PZP 

21 Zamówienia publiczne w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

NIE 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Dyrektor PUP dla PT 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 NIE 

  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

Miejscem przechowywania dokumentacji po zamknięciu projektu będzie archiwum Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu, osobą odpowiedzialną za skompletowanie dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów będzie koordynator projektu wraz z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za archiwum Powiatowego 

Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 
 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


