
UCHWAŁA NR 296/2009

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 26 listopada 2009r.

 

w sprawie : wniesienia wkładu własnego do projektu „Szansa na pracę”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

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

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z uchwałą   Nr 295/2009 Zarządu Powiatu 

w  Nowym  Dworze  Gdańskim  z  dnia  26  listopada  2009r.  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  

pn. „Szansa na pracę” nr konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2009 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty  

dla  wszystkich”  Działanie  6.1  „Poprawa dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności 

zawodowej  w  regionie”,  Poddziałanie  6.1.2  „Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (PO  KL)  oraz  przyjęcia  go  do  realizacji  po  otrzymaniu  decyzji  

o przyjęciu wniosku do finansowania, uchwala się:

 

§1

 

Postanawia się wnieść z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wkład własny w wysokości 

15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych do projektu „Szansa na pracę”,  realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty 

dla  wszystkich”  Działanie  6.1  „Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności 

zawodowej  w  regionie”,  Poddziałanie  6.1.2  „Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, w okresie 

od 01.01.2010 r.     do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 



UZASADNIENIE

          Zgodnie z dokumentacją konkursową na konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/2009 w ramach 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dla  Priorytetu  VI  „Rynek  pracy  otwarty 

dla  wszystkich”  Działania  6.1  „Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności 

zawodowej  w  regionie”,  Poddziałanie  6.1.2  „Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, jednym 

z wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie projektu jest uchwała właściwego organu 

jednostki  samorządu  terytorialnego  zatwierdzająca  poświadczenie  wniesienia  wkładu  własnego 

w  wysokości  15%  ogólnej  kwoty  dofinansowania.  Łączna  kwota  wydatków  kwalifikowalnych 

stanowi całkowity koszt projektu i wynosi 148 271,50 zł. Wkład własny w wysokości 22 240,73 zł 

stanowi  15%  kosztów.  Realizację  projektu  pn.  „Szansa  na  pracę”  zaplanowano  na  okres 

od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 Realizacja  projektu  pn.  „Szansa  na  pracę”  pozwoli  na  eliminację  barier  utrudniających 

skuteczne prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy przez PUP w Nowym Dworze Gdańskim poprzez:

- zwiększenie liczby pośredników pracy oraz doradców zawodowych w PUP w Nowym Dworze 

Gdańskim zgodnie z wymogami standardów usług rynku pracy.


