Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1110/91/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Roczny Plan Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej
Aktywni Pomorzanie
na rok 2016
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WPROWADZENIE
Roczny plan realizacji na rok 2016, zwany dalej Planem, sporządzony został zgodnie z zapisami rozdziału
System realizacji Regionalnego Programu Strategicznego (RPS) w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie, przyjętego uchwałą nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1
sierpnia 2013 r. zmienionego uchwałą nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja
2015 r.
Celem sporządzenia Planu jest określenie formy realizacji celów określonych w RPS Aktywni Pomorzanie,
zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych, kosztów planowanych działań oraz ich ramowego
harmonogramu.
Plan sporządzany jest w ujęciu rocznym i obejmuje zadania zaplanowane do realizacji w 2016 r.
Opisane w nim zadania realizowane będą przez następujące podmioty:
1) Departament Edukacji i Sportu UMWP – jednostka odpowiedzialna za RPS AP
2) inne departamenty UMWP, w tym zwłaszcza:
a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
b) Departament Rozwoju Gospodarczego,
c) Departament Kultury,
d) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) Departament Programów Regionalnych,
3) jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego:
a) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
b) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,
e) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
W podsumowaniu finansowym Planu wskazano te zadania, dla których zapewnione zostało finansowanie
w 2016 r. W trakcie realizacji Planu możliwe są jego zmiany, w tym wynikające z powzięcia informacji
dotyczących pozyskania nowych źródeł finansowania zadań.
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I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU
1. Cel szczegółowy 1. Wysoki poziom zatrudnienia
a) Priorytet 1.1Aktywność zawodowa bez barier
Działanie 1.1.1. Mobilność zawodowa

Planowane zadania

Realizacja badania Barometr zawodów dla
województwa pomorskiego (PSME)
Wdrażanie przedsięwzięć z obszaru zatrudnienia poprzez projekty dofinansowane
ze środków EFS w ramach OP 5 RPO WP
(Działanie 5.1)
Wdrażanie kompleksowych rozwiązań
w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w ramach OP I PO WER
2014-2020
Organizacja seminarium dobrych praktyk
publicznych służb zatrudnienia
Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia
mobilności przestrzennej, międzynarodowej
i regionalnej osób pozostających bez pracy
w ramach sieci EURES.

Realizacja programu regionalnego Region,
Gospodarka i Praca - wspieranie zatrudnienia
osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego
Realizacja programu regionalnego Gryf wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów

Kwartał
realizacji
III - IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
FP

I-IV

-

54 973
(EFS)1

I-IV

-

59 110
(EFS)2

III

-

13
(FP)

I-IV

-

20
(FP)

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

koordynator

WUP

inspirator,
inwestor,
koordynator
i lider
koordynator
i lider

WUP

inspirator
koordynator
i lider
koordynator
i lider

WUP

inspirator i
koordynator

WUP

inspirator i
koordynator

WUP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

koordynator

ROPS

WUP

WUP

20
(KFS)

I-IV

-

150
(EFS)
(FP)3

I-IV

-

(FP)4

Działanie 1.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Planowane zadania

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej
w województwie pomorskim w ramach reali-

Kwartał
realizacji
I-IV

1

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
711,11

Zgodnie z Aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego. Łączna wartość realizacji dwóch zadań ujętych w ramach Priorytetu 1.1. Aktywność
zawodowa bez barier (Działanie 1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie 1.2.1.)
Zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji programu operacyjnego POWER 2014-2020 nr WER/PM/2015/1 z dnia 13.01.2015 r.
Łączna wartość, realizacji dwóch zadań ujętych w ramach Priorytetu 1.1. Aktywność zawodowa bez barier (Działanie 1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie 1.2.1.)
3
Wartość zadania uzależniona będzie od wysokości limitu środków finansowych przyznanego WUP na realizację zadań w 2016 r. przez
MPiPS
4
j.w.
2

3

zacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej. Projekt pozakonkursowy ROPS (OP 6 RPO WP, Poddziałanie
6.3.3)
Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia Partnerstwo służb zatrudnienia z niepublicznymi agencjami zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych na Pomorzu – zlecenie działań aktywizacyjnych
Promowanie idei wolontariatu opiekuńczego
w pomorskich placówkach medycznych w
ramach projektu Pomorska Szkoła Wolontariatu Opiekuńczego
Organizacja Sympozjum Wsi Pomorskiej

I - IV

-

5 256,1
(FP)

koordynator

WUP

I - IV

-

-

inspirator

ROPS

II

-

7
(FP)

koordynator,
partner

WUP

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Wyposażenie samorządów województw w narzędzia realnego wpływu na kształtowanie i koordynowanie regionalnej
polityki rynku pracy, w tym zwiększenie decyzyjności w zakresie dysponowania środkami Funduszu Pracy na poziomie regionu.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Analiza i opiniowanie dokumentów związanych
I-IV
inspirator
WUP
z realizacją PO WER 2014-2020
Uczestniczenie w pracach Konwentu Dyrektorów
I-IV
inspirator
WUP
WUP przedkładającego opinie i propozycje zmian
dotyczących regionalnej polityki rynku pracy.

Stworzenie mechanizmów prawnych i technicznych ścisłej współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy
i integracji społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej osób objętych pomocą społeczną, zdolnych do podjęcia
pracy.
Stworzenie systemu zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby w niepełnym wymiarze godzin.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Rozszerzenie wachlarza zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i starsze oraz stworzenie
zachęt dla osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji zawodowej.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Analiza i opiniowanie dokumentów związanych
I-IV
inspirator
WUP
z realizacją PO WER 2014-2020

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego regionu Południowego Bałtyku poprzez utworzenie partnerskiej
sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy
podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Organizacja cyklu seminariów poświęconych wyI
ODN
mianie informacji i doświadczeń pomiędzy subregionalnymi zespołami ds. mobilności zagranicznych dla nauczycieli i kadry pedagogicznej w województwie pomorskim.

4

Prowadzenie punktu konsultacyjnego Erasmus+

I-IV

CEN

Międzynarodowe programy i projekty wspierające mobilność zawodową młodych.
Kwartał
realizacji
I-IV

Planowane zadania
Organizacja międzynarodowych rekrutacje oraz
warsztatów nt. europejskiego rynku pracy i sposobów bezpiecznego i efektywnego poszukiwania
pracy w ramach sieci EURES.

Rola SWP
zgodnie z SRWP
inspirator

Jednostki odpowiedzialne za realizację
WUP

Wymiana doświadczeń i organizacja praktyk i staży z zakresu nowoczesnych form aktywizacji zawodowej dla pracowników instytucji rynku pracy.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Kwartał
realizacji

Planowane zadania
Monitorowanie lokalnych rynków pracy (przekazywanie sprawozdań statystycznych i zestawień w zakresie
rynku pracy do US i MPiPS, opracowywanie okresowych informacji o rynku pracy) (PSME)
Przeprowadzenie badania Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (PSME)
Świadczenie usług międzynarodowego pośrednictwa
pracy w ramach sieci EURES
Przeprowadzenie Badanie satysfakcji klienta powiatowych
urzędów pracy (PSME)

I-IV

I-IV
I-IV
II-IV

Rola SWP
zgodnie
z SRWP
koordynator
i lider

Jednostki odpowiedzialne
za realizację
WUP

koordynator
i lider
koordynator
i lider
koordynator

WUP
WUP
WUP

b) Priorytet 1.2Fundamenty przedsiębiorczości
Działanie 1.2.1. Inicjowanie przedsiębiorczości

Planowane zadania

Współpraca na rzecz inicjowania przedsiębiorczości w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez pomorskie instytucje otoczenia
biznesu (m.in. w ramach projektu Tripolis) (w przypadku uzyskania dofinansowania
projektu)
Dystrybucja informacji dot. szkoleń związanych z możliwością pozyskania środków
finansowych dla startupów
Wdrażanie przedsięwzięć z obszaru zatrud-

Kwartał
realizacji
I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację
DRG

inspirator

I-IV

-

-

DRG
inspirator

I-IV

-

5

EFS5

inspirator,

WUP

Zgodnie z Aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego. Łączna wartość realizacji dwóch zadań ujętych w ramach Priorytetu 1.1. Aktywność
zawodowa bez barier (Działanie 1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie 1.2.1.). Wartość wskazana przy
działaniu 1.1.1.
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nienia poprzez projekty dofinansowane ze
środków EFS w ramach OP 5 RPO WP.
Wdrażanie kompleksowych rozwiązań
w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w ramach OP I PO
WER 2014-2020
Działania promujące podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej: Pomorski
Dzień Przedsiębiorczości IDG

I-IV

-

EFS6

IV

-

17
(FP)

inwestor,
koordynator
i lider
koordynator
i lider

WUP

inspirator,
koordynator
i lider

WUP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator
i lider

DRG

inspirator,
koordynator
i lider
inspirator,
koordynator
i lider
inspirator

DRG

Działanie 1.2.2. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Planowane zadania

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Dystrybucja informacji dot. szkoleń związanych z możliwością pozyskania środków
finansowych dla MŚP oraz tematyką będącą
w gestii zainteresowań MŚP

I-IV

Promocja informacji dot. wsparcia MŚP
poprzez lokalne instytucje otoczenia biznesu
w woj. pomorskim
Organizacja i współorganizacja konkursów
dla MŚP np. Nagroda Pomorski Gryf Gospodarczy
Wspieranie projektu SNOwMAN (Interreg
Baltic Sea Region), którego celem będzie
zdiagnozowanie sytuacji oraz poziomu innowacyjności MŚP zarządzanych przez właściciela, co będzie służyło kreowaniu polityki
na rzecz ich wspierania - (w przypadku uzyskania dofinansowania projektu)

I-IV

-

-

II-III

-

-

II-IV

-

-

DRG
DRG

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Objęcie procedurą kontraktu terytorialnego istotnego strumienia środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego do spraw pracy i polityki społecznej, przeznaczonych na integrację społeczną.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Organizacja międzynarodowych targów i festiwali rzemiosła tradycyjnego w ramach współpracy państw Południowego Bałtyku.
Współpraca między pomorskimi organizacjami pracodawców a ich odpowiednikami w krajach UE, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Południowego Bałtyku.
Programy wspierające rozwój współpracy gospodarczej pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami z Okręgu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
Planowane zadania
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzial6

Zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji programu operacyjnego POWER 2014-2020 nr WER/PM/2015/1 z dnia 13.01.2015 r.
Łączna wartość, realizacji dwóch zadań ujętych w ramach Priorytetu 1.1. Aktywność zawodowa bez barier (Działanie 1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie 1.2.1.). Wartość
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realizacji

zgodnie z SRWP

ne za realizację

Kwartał
realizacji
I - IV

Rola SWP
zgodnie z SRWP
inspirator, koordynator i lider
inspirator i
koordynator

Jednostki odpowiedzialne za realizację
WUP

brak zadań

Zadania uzupełniające
Planowane zadania
Punkt konsultacyjny ds. przedsiębiorczości – udzielanie informacji
Badanie efektywności wsparcia udzielonego ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(PSME)

I - IV

WUP

a) Priorytet 1.3Adaptacja do zmian rynku pracy
Działanie 1.3.1 Skuteczne poradnictwo zawodowe

Planowane zadania

Prowadzenie działań wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach, m.
in.: koordynacja pomorskiej sieci doradców
zawodowych, upowszechnianie dobrych
praktyk, diagnozowanie potrzeb w zakresie
poradnictwa zawodowego
Uruchomienie na poziomie regionalnym i
powiatowym wsparcia szkół i placówek systemu oświaty w obszarze doradztwa edukacyjno–zawodowego (powołanie regionalnego
i lokalnych koordynatorów w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych…”)
Świadczenie usług poradnictwa zawodowego
dla osób dorosłych oraz na rzecz pracodawców (pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników) w CIiPKZ w
Gdańsku i w Słupsku.
Realizacja działań w ramach zobowiązania ze
SRWP 2020 (wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego).

Kwartał
realizacji
I-II

III-IV

I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
6
CEN
0,2
ODN
8,8
PBWS
-

_

_

I-IV

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator
i koordynator

CEN, ODN,
PBWG, PBWS

inspirator

DES

koordynator
i lider

WUP

inspirator,
koordynator

WUP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

CEN
ODN

inspirator,

CEN

Działanie 1.3.2 Profilowana oferta kształcenia ustawicznego

Planowane zadania

Uruchomienie oferty kształcenia ustawicznego dla nauczycieli, zgodnie z Planem przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków
pracy”
Realizacja kursów kwalifikacyjnych dla nau-

Kwartał
realizacji

I-IV

I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-
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-

czycieli zgodnie z ofertą na rok szkolny
2015/2016
Koordynowanie, obsługa i promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

I - IV

-

FP

koordynator

ODN

inspirator,
koordynator

WUP

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Wyposażenie samorządów województw w narzędzia realnego wpływu na kształtowanie i koordynowanie regionalnej
polityki rynku pracy, w tym zwiększenie decyzyjności w zakresie dysponowania środkami Funduszu Pracy na poziomie regionu.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Uczestniczenie w pracach Konwentu Dyrektorów
I - IV
inspirator
WUP
WUP przedkładającego opinie i propozycje zmian
dotyczących regionalnej polityki rynku pracy.

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Międzynarodowe programy i projekty obejmujące wymianę doświadczeń, organizację praktyk i staży z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji doradztwa edukacyjnozawodowego dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania idei uczenia się przez całe życie.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Kwartał
realizacji

Planowane zadania

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za realizację

brak zadań

2. Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego
a) Priorytet 2.1Silny sektor pozarządowy
Działanie 2.1.1 Systemowe rozwiązania na rzecz sektora pozarządowego

Planowane zadania

Realizacja Programu współpracy SWP z
organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Kwartał
realizacji
I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
450
ROPS
4 407
DES

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inwestor,
inspirator,
koordynator

ROPS, DES,
DK, DTP, DZ7

1 000
DK
100
DTP
60
DZ
7

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadań w ramach Programu współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 w
poszczególnych obszarach zostały zaplanowane w budżetach departamentów wskazanych jako jednostki odpowiedzialne za realizację zadania.
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Prowadzenie działań służących wspieraniu
organizacji pozarządowych w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji
Realizacja zadań mających na celu podniesienie świadomości u przedstawicieli JST i organizacji pozarządowych na temat funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego
poprzez działania podejmowane przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego , Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych

I-III

-

-

inspirator

ODN Słupsk

I - IV

-

-

inspirator,
koordynator

Organizacja Pomorskiego Forum Pełnomocników jako platformy edukacyjnej, wymiany
doświadczeń i dobrych praktyk odnoszących
się do współpracy międzysektorowej

II-IV

-

-

inwestor,
inspirator,
koordynator

Pilotażowe wprowadzenie w UMWP elektronicznego narzędzia naboru wniosków na
realizację zadań publicznych

IV

-

-

inwestor,
inspirator,
koordynator

ROPS
we współpracy
z Pomorską
Radą Organizacji
Pozarządowych,
Pomorską Radą
Działalności
Pożytku Publicznego
ROPS
we współpracy
z Pomorską
Radą Organizacji
Pozarządowych,
Pomorską Radą
Działalności
Pożytku Publicznego
ROPS

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Objęcie procedurą kontraktu terytorialnego istotnego strumienia środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego do spraw pracy i polityki społecznej, przeznaczonych na realizację inicjatyw organizacji pozarządowych.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Upowszechnianie idei wolontariatu, w tym wolontariatu międzynarodowego, przez pomorskie organizacje pozarządowe; udział pomorskich organizacji pozarządowych w międzynarodowych sieciach wolontariatu.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Planowane zadania

Kwartał
realizacji

Promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń w zakresie działań w
obszarze pomocy społecznej , mi. in poprzez przyznanie nagrody Bursztynowego Mieczyka

I - IV
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Rola SWP
zgodnie z SRWP
inspirator,
koordynator

Jednostki odpowiedzialne za realizację
ROPS

b) Priorytet 2.2Regionalna wspólnota
Działanie 2.2.1.Silne więzi mieszkańców z regionem i środowiskiem lokalnym

Planowane zadania

Wsparcie doradców metodycznych języka
kaszubskiego, dyrektorów i nauczycieli j.
kaszubskiego
Wsparcie metodyczne nauczycieli języków
mniejszości narodowych.
Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, szczególnie języka i kultury Kaszub,
m. in. poprzez sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, kursy, warsztaty, szkolenia i stronę internetową
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
artystycznego w szkołach ponadgimnazjalnych pt. „Literackie Krajobrazy Pomorza:
Ludzie Pomorza”

Kwartał
realizacji
I

I-IV

II-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
6
CEN
1,33
ODN
4,51
ODN

-

2
PBWG
0,5
PBWS

-

-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

CEN

inspirator,
koordynator
inspirator,
koordynator

ODN
ODN
CENbrak zadań

inspirator,
koordynator

PBWG
PBWS

Działanie 2.2.2.Społeczne funkcje kultury

Planowane zadania

Realizacja działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej w regionie w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej – kontynuacja programu
Realizacja oferty pozaczytelniczej skierowanej
do młodzieży i osób starszych, m. in. poprzez:
organizację XXIII Pomorskiej wiosny Literackiej, szkolenia dla nauczycieli z zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych uczniów,
badanie stanu czytelnictwa uczniów
Badanie ankietowe instytucji kultury oraz
organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego (PSME)

Szacunkowy koszt
Kwartał zadań w roku 2016 (w Rola SWP
tys. zł)
realizazgodnie
cji
z SRWP
Budżet
Inne
SWP
źródła
I-IV
20
inspirator,
CEN
koordynator

Jednostki odpowiedzialne za
realizację
CEN

I-IV

2,8
PBWS

-

inspirator,
koordynator

PBWS

III-IV

-

-

inspirator,
koordynator

DK

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

ODN

Działanie 2.2.3.Powszechna aktywność sportowa

Planowane zadania

Realizacja działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechnej aktywności
sportowej i profilaktyki zdrowotnej – kontynuacja programu

Kwartał
realizacji
I-IV
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Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
8,91
ODN

Realizacja programów krajowych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego:
"Mały Mistrz", "Umiem Pływać", "Multisport"

I-IV

900
DES

-

koordynator
i lider

DES

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Zintensyfikowanie dialogu międzykulturowego i zaangażowanie społeczności lokalnych w działania transgraniczne
poprzez organizowanie międzynarodowych festiwali i targów, imprez teatralnych, muzycznych oraz sportowych.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Rozwój współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych poprzez inicjatywy typu miasta partnerskie.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Kwartał
realizacji
I-II

Planowane zadania
Działania na rzecz kompetencji społecznych i obywatelskich dorosłych i młodzieży w ramach „Roku
Otwartej Szkoły”

Rola SWP
zgodnie z SRWP
inspirator,
koordynator

Jednostki odpowiedzialne za realizację
ODN

c) Priorytet 2.3Przestrzeń dla aktywności
Działanie 2.3.1.Miasto przyjazne dla mieszkańców

Planowane zadania

Prace Zespołu ds. rewitalizacji w zakresie
przygotowania miast do realizacji projektów
w ramach OP 8 RPO WP 2014-2020

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Kwartał
realizacji
I-IV

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

Zespół
ds. rewitalizacji
(DPR)

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

-

-

Działanie 2.3.2. Przestrzeń przyjazna dla mieszkańców

Planowane zadania

brak zadań

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Kwartał
realizacji
-

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Określenie standardów urbanistycznych dla zapewnienia na etapie planowania odpowiedniej dostępności do lokalnej
infrastruktury społecznej i do przestrzeni publicznych.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Planowane zadania

Kwartał
realizacji

brak zadań
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Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za realizację

3. Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji
a) Priorytet 3.1Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia
Działanie 3.1.1.Powszechna edukacja przedszkolna

Planowane zadania

Realizacja zadań zgodnie z planem przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie
szkół i placówek”
Uruchomienie konkursów w ramach OP3,
zgodnie harmonogramem konkursów (Edukacja przedszkolna)
Prowadzenie działań służących kształtowaniu
kompetencji kluczowych w obszarze ekologii

Kwartał
realizacji
I-IV
I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

CEN
DES

inwestor,
koordynator
i lider

DEFS
???

Działanie 3.1.2. Fundamenty edukacji

Planowane zadania

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dot. kreatywnej pracy z podstawą programową w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły
Realizacja zadań związanych z podsumowaniem Roku Matematyki na Pomorzu
Realizacja zadań związanych z kształceniem
kompetencji czytelniczych
Realizacja działań wzmacniających kompetencje nauczycieli w realizacji zadań służących
przeciwdziałaniu przemocy, agresji oraz wykluczeniu społecznemu
Popularyzacja tematyki diagnostycznej „Badania edukacyjne i analizy”.
Realizacja planu działań sieci liderów edukacji
w ramach Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 na rzecz dialogu o edukacji w regionie
Organizacja V Forum Pomorskiej Edukacji

Kwartał
realizacji
I-IV

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
10 CEN
-

I-II

-

-

I-IV

1,2
ODN
10
PBWS

-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator

CEN

inspirator,
koordynator
inspirator,
koordynator

CEN
PBWS

PBWS
I-IV

5 PBWS

inspirator,
koordynator

-

I-IV

-

-

I-IV

10 CEN

-

IV

20
CEN
1,5
ODN
1

-

Przeprowadzenie konkursu Nauczyciel PomoIII-IV
rza
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego:
Kompleksowe wparcie szkół i placówek
-realizacja zgodna z Planem przedsięwzięcia strategicznego
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 251 mln zł
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Planem
I-IV
przedsięwzięcia strategicznego
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inspirator,
koordynator
inspirator,
koordynator

CEN

inspirator,
koordynator

CEN,ODN,
PBWS,PBWG

inspirator,
koordynator

PBWG

koordynator
i lider

CEN

CEN

Działanie 3.1.3. Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe

Planowane zadania

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne źródła
SWP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki
odpowiedzialne za realizację

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego:
Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynków pracy
-realizacja zgodna z Planem przedsięwzięcia strategicznego
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 326 mln zł
Całkowita wartość projektu pozakonkursowego DES „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich
szkół zawodowych” 23 149,73 (2014-2023)
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Planem
I-IV
159,818
3 036,39
inwestor,
DES
przedsięwzięcia strategicznego: Projekt pozakoordynator
konkursowy DES „Programy motywacyjne
i lider
dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”
Uruchomienie konkursów w ramach OP4,
I-IV
inwestor,
DPR
zgodnie harmonogramem konkursów (Infrakoordynator
struktura ponadgimnazjalnych szkół zawoi lider
dowych)
Uruchomienie konkursów w ramach OP3,
I-IV
inwestor,
DEFS
zgodnie harmonogramem konkursów
koordynator
i lider

Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Dokończenie reform systemowych w zakresie edukacji.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialrealizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
Systemowe rozwiązania zwiększające wpływ samorządu województwa na zapewnienie jakości edukacji w regionie.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań
Planowane zadania

Zmiana algorytmu podziału subwencji oświatowej uwzględniająca, poza kryterium ilościowym, również kryteria
jakościowe.
Przekazanie na poziom regionalny zadań z zakresu kształtowania wojewódzkiej sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych, w tym tworzenia i utrzymania kierunków kształcenia.
Stworzenie systemu zachęt dla pracodawców podejmujących współpracę ze szkołami zawodowymi.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań
-

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Ponadlokalne usługi edukacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych, skupionych wokół następujących ośrodków: Malbork–Elbląg, Kwidzyn–Grudziądz, Słupsk–Koszalin, a także Chojnice–Człuchów–Tuchola.
Kwartał
Rola SWP zgod- Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
nie z SRWP
ne za realizację
brak zadań
Międzynarodowe sieci i programy edukacyjne z udziałem szkół obejmujące m.in. programy wymiany uczniowskiej,
8

Wysokość środków SWP obejmuje również koszty pośrednie projektu.
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staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych oraz organizację staży i praktyk dla nauczycieli.
Kwartał
Rola SWP zgod- Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
nie z SRWP
ne za realizację
Realizacja zadań w ramach Erasmus +
I-IV
inspirator
CEN

Zadania uzupełniające
Planowane zadania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

I-IV

inspirator,
koordynator

Cykl działań w ramach realizacji koncepcji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów
zawodów unikatowych na lata 2014-2016

Jednostki odpowiedzialne
za realizację
CEN

b) Priorytet 3.2Indywidualne ścieżki edukacji
Działanie3.2.1. Zdolni w edukacji

Planowane zadania

Realizacja cyklu warsztatów: Czy twórczość
można zmierzyć?

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
20 CEN
-

Kwartał
realizacji
I-IV

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

inspirator,
koordynator
inspirator,
koordynator

CEN

inwestor,
koordynator i lider

DES

Prowadzenie bazy dobrych praktyk nauczyI-IV
1
PBWS
cielskich w zakresie rozwijania uzdolnień
PBWS
PBWG
uczniów w obszarze nauk przyrodniczych i
humanistycznych
Kontynuacja działań w ramach Programu
I-IV
131
koordynaDES
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
DES
tor
młodzieży – mieszkańców województwa
pomorskiego poprzez stypendia i nagrody
Marszałka Województwa Pomorskiego
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej
-realizacja zgodna z Planem przedsięwzięcia strategicznego
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 27 100 000 zł
Całkowita wartość projektu pozakonkursowego DES „Zdolni z Pomorza” - 32 mln zł (2014-2023)
Całkowita wartość projektu pozakonkursowego DES „Pomorski program pomocy stypendialnej” - 11 940
mln zł (2014-2022)
Realizacja zgodnie z Planami przedsięwzięć
strategicznych:
Projekt pozakonkursowy DES „Pomorski
program pomocy stypendialnej”
Projekt pozakonkursowy DES „Zdolni z Pomorza”

119,369

I-IV

1 591,5

Działanie 3.2.2. Edukacja włączająca
Planowane zadania

Kwartał
realizacji

9

Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostki odpowiedzialne za
realizację

Wskazana wartość zadania dotyczy projektu pozakonkursowego DES „ Pomorski program pomocy stypendialnej”. Wysokość środków
SWP obejmuje również koszty pośrednie projektu. Wartość całego przedsięwzięcia na 2016 r. może ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego DES „Zdolni z Pomorza” i wprowadzeniu środków finansowych na jego realizację
do planu budżetu SWP.
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Realizacja zadań zgodnie Planem przedsięwzięcia strategicznego Kompleksowe wsparcie
szkół i placówek”

SWP
-

I-IV

źródła
-

inspirator,
koordynator

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Wsparcie udziału pomorskich uczniów w międzynarodowych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej oraz organizacja staży i praktyk dla nauczycieli i pedagogów w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Kwartał
Rola SWP
Jednostki odpowiedzialPlanowane zadania
realizacji
zgodnie z SRWP
ne za realizację
brak zadań

Zadania uzupełniające
Planowane zadania
Stworzenie bazy materiałów pomocnych uczniom
w przygotowaniu się do udziału w konkursach
przedmiotowych (edukacyjnych)
Stworzenie i upowszechnianie bazy elektronicznych
materiałów przydatnych dyrektorom i nauczycielom
we współpracy z rodzicami uczniów zdolnych

Kwartał
realizacji
I-IV

Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostki odpowiedzialne za realizację
PBWG

II

-

ODN

II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP
Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu
o pomorskie obserwatorium rynku pracy
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Jednostki odpoKwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
wiedzialne
realizacji
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
Uruchamianie i obsługa internetowej platformy wyI-IV
12
WUP
miany informacji
Spotkania/seminaria/konferencje służące wymianie
I-IV
8
WUP
informacji i prezentacji wyników badań
Integracja działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej
w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Kwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
realizacji
Budżet
Inne
SWP
źródła
Realizacja III Pomorskiego Forum Inicjatyw na rzecz
IV
10
aktywizacji społecznej i zawodowej w celu rozwoju
(FP)
warunków sprzyjających współpracy instytucji rynku
pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej
(kontynuacja współpracy).
Realizacja spotkań Grup Tematycznych działających w
I - IV
5
ramach Pomorskiego Forum Inicjatyw w celu rozwoju
(FP)
warunków sprzyjających współpracy instytucji rynku
pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej
(kontynuacja współpracy).
Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego
Planowane zadania
Kwartał
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Szacunkowy koszt

Jednostki odpowiedzialne
za realizację
WUP/ROPS

WUP/ROPS

Jednostki odpo-

realizacji

Uruchomienie na poziomie regionalnym i powiatowym zewnętrznego wsparcia szkół i placówek systemu
oświaty w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego (powołanie regionalnego i lokalnych koordynatorów)
Świadczenie specjalistycznych usług poradnictwa
zawodowego, w tym badanie kompetencji psychologicznych „próbkami pracy”, badanie możliwości fizycznych oraz doradztwo ergonomiczne.
Organizacja konferencji o tematyce związanej z poradnictwem zawodowym, dedykowanej doradcom
zawodowym i osobom wspierającym planowanie
ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego, zatrudnionym w instytucjach rynku pracy, akademickich biurach
karier, szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych, OHP oraz organizacjach pozarządowych.
Wsparcie metodyczno-szkoleniowe doradców klienta
z powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego realizowane przez CIiPKZ w Gdańsku i w
Słupsku
Współpraca z akademickimi biurami karier w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
(m.in. program mentoringowy dedykowany studentom)

I-II

zadań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

wiedzialne
za realizację

DES/CEN

_
I-IV

100

WUP

II

_

FP

WUP

I-IV

_

_

WUP

I-IV

_

_

WUP

Utworzenie regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Kwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
realizacji
Budżet
Inne
SWP
źródła
Prace Zespołu Międzysektorowego zmierzające do
I-IV
wypracowania narzędzi systemowego wspierania organizacji pozarządowych

Jednostki odpowiedzialne
za realizację
ROPS

Uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. doskonalenie nauczycieli
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Jednostki odpoKwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
wiedzialne
realizacji
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia strategiczI-IV
DES
nego pt. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zgodnie
CEN
z harmonogramem przedstawionym w Planie przedsięwzięcia
Wdrożenie regionalnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym
uczniów szczególnie uzdolnionych
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2015
Jednostki odpoKwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
wiedzialne
realizacji
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
Realizacja poprzez:
I-IV
CEN
1) przedsięwzięcie strategiczne pt. „Kompleksowe
ODN

16

wsparcie szkół i placówek” zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Planie przedsięwzięcia;
2) przedsięwzięcie strategiczne: „Zdolni z Pomorza”

PBWG
PBWS

Uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Jednostki odpoKwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
wiedzialne
realizacji
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
Promocja dobrych praktyk w zakresie współpracy
I-IV
ODN
uczelni z wojewódzkimi placówkami doskonalenia
PBWS
nauczycieli i innymi placówkami edukacyjnymi
Monitorowanie stopnia zaangażowania uczelni w
I-IV
DES
projekty partnerskie realizowane w ramach OP 3
DEFS
RPO WP
Uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2015
Jednostki odpoKwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
wiedzialne
realizacji
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
brak działań
Uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe
Szacunkowy koszt
zadań w roku 2016
Kwartał
(w tys. zł)
Planowane zadania
realizacji
Budżet
Inne
SWP
źródła
Kontynuacja działalności Pomorskiej Rady OświatoI-IV
wej
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Jednostki odpowiedzialne
za realizację
DES

III. PODSUMOWANIE FINANSOWE
Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2016 roku
Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

Lp.

Planowane zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Cel szczegółowy 1. Wysoki poziom zatrudnienia
Priorytet 1.1. Aktywność zawodowa bez barier

Wartość zadania (w tys. zł)

Ogółem

w tym SWP

119 716,10

Departament/
jednostka
finansująca

135,00

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

1 578,00

135,00

Uwagi*

RPO WP 2014-2020 (OP 5,
działanie 5.1) - 54 973 – EFS
(środki dla beneficjentów WUP

1.1.1.

1

Wdrażanie przedsięwzięć z obszaru zatrudnienia poprzez projekty
dofinansowane ze środków EFS w
ramach OP 5 RPO WP .

WUP

54 973,00

0,00

18

WUP

0,00

Zgodnie z Aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego. Łączna wartość
0,00
realizacji dwóch zadań ujętych w
ramach Priorytetu 1.1. Aktywność
zawodowa bez barier (Działanie
1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie
1.2.1.), przeliczona wg kursu Euro
= 4,2 PLN.

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

Lp.

Planowane zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

Departament/
jednostka
finansująca

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

Uwagi*

PO WER2014-2020 (OP I)
-59 110
57667 - EFS (środki dla beneficjentów WUP)
1443 - środki z budżetu państwa

1.1.1

2

Wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji
zawodowej osób pozostających
bez pracy w ramach OP I PO
WER 2014-2020

1.1.1.

3

Organizacja seminarium dobrych
praktyk publicznych służb zatrudnienia

WUP

13,00

0,00

WUP

0,00

4

Wspieranie inicjatyw na rzec
podnoszenia mobilności przestrzennej, międzynarodowej regionalnej osób pozostających bez
pracy w ramach sieci EURES

WUP

190,00

0,00

WUP

0,00

1.1.1.

WUP

59 110,00

0,00

WUP

1 443,00
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Zgodnie z porozumieniem w sprawie
realizacji programu operacyjnego
POWER 2014-2020 nr
WER/PM/2015/1 z dnia
0,00
13.01.2015 r. Łączna wartość,
realizacji dwóch zadań ujętych w
ramach Priorytetu 1.1. Aktywność
zawodowa bez barier (Działanie
1.1.1.) oraz Priorytetu 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości (Działanie
1.2.1.), przeliczona wg kursu Euro
= 4,2 PLN.
Wydatki z części z budżetu państwa
2009.
Fundusz Pracy – 13
0,00 Środki finansowe na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS
Fundusz Pracy - 20,
Krajowy Fundusz Szkoleniowy –
20
EFS – 150
0,00
Finansowanie na podstawie przydzielonego limitu oraz umowy realizacji
projektu w ramach PO WER 20142020

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

1.1.2.

1.1.2.

Lp.

5

6

Planowane zadania

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia Partnerstwo służb zatrudnienia z niepublicznymi agencjami zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych na Pomorzu – zlecenie
działań aktywizacyjnych
Organizacja Sympozjum Wsi
Pomorskiej

Priorytet 1.2. Fundamenty przedsiębiorczości
Wdrażanie przedsięwzięć z obszaru zatrudnienia poprzez projekty
dofinansowane ze środków EFS w
1.2.1.
7
ramach OP 5 RPO WP.

1.2.1.

1.2.1.

8

9

Wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji
zawodowej osób pozostających
bez pracy w ramach OP I PO
WER 2014-2020

Działania promujące podejmowanie indywidualnej działalności
gospodarczej: Pomorski Dzień
Przedsiębiorczości IDG

Jednostka
odpowiedzialna

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

Departament/
jednostka
finansująca

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

Uwagi*

Fundusz Pracy – 5265,1
Finansowanie na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS.
WUP

WUP

WUP

5 256,10

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

WUP

WUP

WUP

0,00

0,00

0,00

Fundusz Pracy – 7
0,00 Finansowanie na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS.

0,00

0,00

Zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym
w Priorytecie 1.1. Aktywność zawodowa bez barier

Zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym
w Priorytecie 1.1. Aktywność zawodowa bez barier
WUP

0,00

0,00

WUP

0,00

0,00

Fundusz Pracy - 17
Środki finansowe na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS.
WUP

17,00

0,00

Priorytet 1.3. Adaptacja do zmian rynku pracy
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WUP

0,00

0,00

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

1.3.1.

Lp.

Planowane zadania

Działania wspierające doradztwo
10
edukacyjne w szkołach

Jednostka
odpowiedzialna

CEN/
ODN/
PBWS

Zobowiązania
Wdrożenie regionalnego
Uruchamianie i obsługa internesystemu monitorowania i
11 towej platformy wymia-ny inforWUP
ewaluacji sytuacji na rynku
macji
pracy w oparciu pomorskie
Spotkania/seminaria/konferencje
obserwatorium rynku pracy 12 służące wymianie informacji i
WUP
prezentacji wyników badań
Integracja działań regionalnych instytucji rynku
Realizacja III Pomorskiego Forum
pracy, pomocy i integracji
Inicjatyw na rzecz aktywizacji
społecznej w zakresie
społecznej i zawodowej w celu
WUP
pomocy wychodzenia z
rozwoju warunków sprzyjających
13
/ROP
bierności zawodowej
współpracy instytucji rynku pracy
S
mieszkańców wojewódzoraz instytucji pomocy i integracji
twa.
społecznej (kontynuacja współpracy).
Realizacja spotkań Grup Tematycznych działających w ramach
Pomorskiego Forum Inicjatyw w
celu rozwoju warunków sprzyjają14
cych współpracy instytucji rynku
pracy oraz instytucji pomocy i
integracji społecznej (kontynuacja
współpracy).

WUP
/ROP
S

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

Departament/
jednostka
finansująca

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

Uwagi*

15,00

CEN - 6
15,00 ODN - 0,2
PBWS - 8,8

15,00

15,00

CEN/
ODN/
PBWS

12,00

12,00

WUP

12,00

12,00

8,00

8,00

WUP

8,00

8,00
Fundusz Pracy - 10
Środki finansowe na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS.

10,00

0,00

WUP

0,00

0,00

Fundusz Pracy Środki finansowe na podstawie limitu
przyznanego przez MPiPS.
5,00

0,00
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WUP

0,00

0,00

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

Lp.

Planowane zadania

Wdrożenie regionalnego
systemu poradnictwa zawodowego

Świadczenie specjalistycznych
usług poradnictwa zawo-dowego,
w tym badanie kompetencji psy15
chologicznych „próbkami pracy”,
badanie możliwości fizycznych
oraz doradztwo ergonomiczne.
Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego
Priorytet 2.1. Silny sektor pozarządowy
2.1.1.

Realizacja Programu współpracy
SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Jednostka
odpowiedzialna

WUP

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

100,00

100,00

6 968,05

6 968,05

Departament/
jednostka
finansująca

WUP

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

100,00

100,00

6 968,05

6 968,05
450 ROPS
131 DES-E
4 276 DES-S
1 000 DK
100 DTP
60 DZ
Środki na realizację zadań
6 017,00
w ramach Programu współpracy
SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 w poszczególnych obszarach zostały
ujęte w budżetach właściwych
departamentów

DES

6 017,00

6 017,00

DES

6 017,00

CEN

6,00

6,00

CEN

6,00

6,00

ODN

1,33

1,33

ODN

1,33

1,33

16
Priorytet 2.2. Regionalna wspólnota
2.2.1.

2.2.1

Wsparcie doradców metodycznych języka kaszubskiego, dyrek17
torów i nauczycieli
j. kaszubskiego
Wsparcie metodyczne nauczycieli
18
języków mniejszości narodowych.
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Uwagi*

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

2.2.1

2.2.1

Lp.

19

20

2.2.2.
21

2.2.2.
22
2.2.2.
23
2.2.3.
24

2.2.3.
25

Planowane zadania

Upowszechnianie dziedzictwa
kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych,
szczególnie języka i kultury Kaszub
Przygotowanie i przeprowadzenie
konkursu artystycznego w szkołach ponadgimnazjalnych pt.
„Literackie Krajobrazy Pomorza:
Ludzie Pomorza”
Realizacja działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie
edukacji kulturalnej i artystycznej
w regionie w zakresie edukacji
kulturalnej i artystycznej – kontynuacja programu
Realizacja oferty pozaczytelniczej
skierowanej do młodzieży i osób
starszych
Cykl zadań służących wspieranie
szkół w zakresie przeciwdziałania
przemocy i agresji oraz wykluczeniu społecznemu
Realizacja działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie
powszechnej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej –
kontynuacja programu
Realizacja programów krajowych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: "Mały
Mistrz", "Umiem Pływać", "Multisport"

Jednostka
odpowiedzialna

ODN

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

4,51

4,51

Departament/
jednostka
finansująca

ODN

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

4,51

4,51

Uwagi*

PBWG - 2
PBWS - 0,5

PBWG
/
PBWS

2,50

2,50

PBWG/
PBWS

2,50

2,50

CEN

20,00

20,00

CEN

20,00

20,00

PBWS

2,80

2,80

PBWS

2,80

2,80

PBWS

5,00

5,00

PBWS

5,00

5,00

ODN

8,91

8,91

ODN

8,91

8,91
(zadanie realizowane przez referat
sportu)

DES

900,00

900,00
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DES

900,00

900,00

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

Lp.

Planowane zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Priorytet 2.3. Przestrzeń dla aktywności
Zobowiązania
Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji
Priorytet 3.1. Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia
Przeprowadzenie cyklu szkoleń
dot. kreatywnej pracy z podstawą
3.1.2.
26
CEN
programową w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły
Realizacja zadań związanych z
ODN/
3.1.2.
27 kształceniem kompetencji czytelPBWS
niczych
Realizacja planu działań sieci
liderów edukacji w ramach Po3.1.2.
28 morskiej Akademii Liderów EduCEN
kacji 2020 na rzecz dialogu o
edukacji w regionie
Organizacja V Forum Pomorskiej CEN/
3.1.2.
29
ODN
Edukacji
Przeprowadzenie konkursu Nau3.1.2.
30
PBWG
czyciel Pomorza
Priorytet 3.2. Indywidualne ścieżki edukacji
3.2.1

3.2.1

Realizacja cyklu warsztatów: czy
twórczość można zmierzyć?
Prowadzenie bazy dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie
32 rozwijania uzdolnień uczniów w
obszarze nauk przyrodniczych i
humanistycznych
31

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

Departament/
jednostka
finansująca

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00
5 112,76

0,00
484,87

-

0,00
4 841,20

0,00
213,31

10,00

10,00

CEN

10,00

10,00

11,20

11,20

ODN/
PBWS

11,20

ODN - 1,2
11,20 PBWS - 10

10,00

10,00

CEN

10,00

10,00

21,50

21,50

CEN/
ODN

21,50

CEN - 20
21,50 ODN - 1,5

1,00

1,00

PBWG

1,00

1,00

CEN

20,00

20,00

CEN

20,00

20,00

PBWS

1,00

1,00

PBWS

1,00

1,00
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Uwagi*

Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016

Działanie RPS

3.2.2

Lp.

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane zadania

Kontynuacja działań w ramach
Programu wspierania edukacji
33 uzdolnionych dzieci i młodzieży –
mieszkańców województwa pomorskiego

DES

Wartość zadania (w tys. zł)
Ogółem

w tym SWP

131,00

131,00

0,00

0,00

Departament/
jednostka
finansująca

DES

Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym zaplanowane
w budżecie ze
środków SWP
(w tys. zł)

131,00

131,00

0,00

0,00

Uwagi*

Zobowiązania
-

-

-

W tym przedsięwzięcia strategiczne
3.1.3
Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej
potrzeby subregionalnych i
regionalnego rynków pracy

Realizacja zgodna z Planem przedsięwzięcia strategicznego:
34 Projekt pozakonkursowy DES
"Programy motywacyjne dla
uczniów pomorskich szkół zawodowych" (2014-2023)

3.2.1.
Włączenie wypracowanego
w ramach projektu „Zdolni
z Pomorza” systemu
wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do
regionalnej polityki eduka- 35
cyjnej

Wartość zadania ogółem obejmuje koszty pośrednie
DES

3 196,20

159,81

DES

3 044,00

7,61

Realizacja zgodnie z Planem
przedsięwzięcia strategicznego:
Projekt pozakonkursowy DES
„Pomorski program Pomocy
stypendialnej” (2014-2022)"

Wartość zadania ogółem obejmuje koszty pośrednie.

1 710,86

119,36

4 907,06

279,17

4 635,50

7,61

Ogółem RPS 131 796,91

7 587,92

13 387,25

7 316,36

DES

Ogółem przedsięwzięcia strategiczne
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DES

1 591,50

Wartość przedsięwzięcia w roku
2016 może ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia wniosku o
0,00 dofinansowanie projektu pozakonkursowego DES „Zdolni z
Pomorza” i wprowadzeniu
środków finansowych na jego
realizację do planu budżetu
SWP.

Zadania planowane w 2016 r., na których realizację środki finansowe zostaną wprowadzone do planu budżetu SWP po zatwierdzeniu właściwych
wniosków o dofinansowanie projektów:
Roczny Plan Realizacji RPS Aktywni Pomorzanie na rok 2016
Wartość zadania (w tys. zł)
Działanie RPS

Lp.

Planowane zadania

Cel szczegółowy 1. Wysoki poziom zatrudnienia
Priorytet 1.1. Aktywność zawodowa bez barier
1.1.2.
Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim w ramach
8
realizacji Wojewódzkiego
Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej. Projekt pozakonkursowy ROPS
Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji
Priorytet 3.1. Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia

Jednostka
odpowiedzialna

Ogółem

w tym SWP

Departament/jedno
stka finansująca

Kwoty zaplanowane w budżecie
ogółem
(w tys. zł)

w tym
zaplanowane
w budżecie
ze środków
SWP
(w tys. zł)

Uwagi*

RPO WP 2014-2020 (OP6)
szacunkowa wartość projektu.
ROPS

711,11

106,67

ROPS

0,00

0,00

W tym przedsięwzięcia strategiczne
3.1.2
Kompleksowe wparcie
szkół i placówek

1

Projekt konkursowy SWP dla
szkół prowadzonych przez
województwo:
w ramach OP 3 RPO WP
2014-2020 w części finansowanej z EFS
w ramach OP4 RPO WP
2014-2020 w części finansowanej z EFRR
Priorytet 3.2. Indywidualne ścieżki edukacji

DES

586,18

29,30

DES

0,00

DES

309,12

46,37

DES

0,00

RPO WP 2014-2020 (OP3 i
0,00 OP4)
Szacunkowa wartość projektu.
Środki na SWP na wkład własny
zgłoszono do rezerwy przy projekcie budżetu DES.
0,00

W tym przedsięwzięcia strategiczne
3.2.1
Zdolni z Pomorza

3

Realizacja zgodna z Planem
przedsięwzięcia strategicznego
Projekt pozakonkursowy DES
"Zdolni z Pomorza"

DES

Ogółem przedsięwzięcia strategiczne

3 945,37

9,39

5 551,78

191,73

26

DES

0,00

RPO WP 2014-2020 (OP3)
Szacunkowa wartość projektu.
0,00 Środki na SWP na wkład własny
zgłoszono do rezerwy przy projekcie budżetu DES.

0,00

0,00

