
UCHWAŁA NR 301/XLVII//2018 
RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 12 września 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 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 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), uchwała się co następuje: 

§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy we Wrześni projektu zatytułowanego »Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

§2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
Ogólna wartość projektu wynosi 2 946 483, 42 zł. 
Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego do wykorzystania wynosi w: 
• 2019 roku — 1 241 643, 13 zł. 
• 2020 roku — 1 704 840, 29 zł. 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 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 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt będzie realizowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
Ogólna wartość projektu wynosi 2 946 483, 42 zł. 
Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego do wykorzystania wynosi w: 

• 2019 roku 1 241 643, 13 zł. 
• 2020 roku — 1 704 840, 29 zł. 

Efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 289 młodych osób bezrobotnych 
do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni z I i II 
profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 
Projekt zakłada uczestnictwo osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich 
kwalifikacjach, w proporcji co najmniej 25,61 % wszystkich beneficjentów projektu, tj. 74 
osób. 

W ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji: 
- pośrednictwo pracy - 249 osób; 
- poradnictwo zawodowe -40 osób; 
-staże - 148 osób; 
-szkolenia - 69 osób; 
- bony szkoleniowe - 26 osób; 
-bony na zasiedlenie - 6 osób; 
-udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 40 osób. 

W związku z zatwierdzeniem wniosku na realizację w/w projektu na etapie podpisania 
umowy wymagana jest uchwała właściwego organu terytorialnego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

P 'CZAPY RADY l'y 
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