UCHWAŁA NR XXV/212/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014- 2020.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1409 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Rada
Powiatu Chodzieskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale XLVII/290/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r.
sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zmienionej uchwałą nr
XVI/154/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą XX/177/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr XXIV/203/2021 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rada Powiatu Chodzieskiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V)”, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 o wartości ogółem 7 363 123,69 PLN w tym:
- w 2019 roku 1 330 983,26 PLN, (środki EFS - 1 121 752,69 zł, krajowy wkład
publiczny - 209 230,57 zł),
- w 2020 roku 2 280 084,72 PLN, (środki EFS publiczny -358 429,32 zł),

1 921 655,40 zł, krajowy wkład

- w 2021 roku 2 220 706,69 PLN (środki EFS publiczny -349 095,09 zł),

1 871 611,60 zł, krajowy wkład

- w 2022 roku 1 531 349,02 PLN (środki EFS publiczny - 240 728,06 zł)”..

1 290 620,96 zł, krajowy wkład

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXV/212/2021
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
W związku ze zwiększenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wysokości
środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, koniecznym jest podjęcie
uchwały przez Radę Powiatu Chodzieskiego w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji
projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V)”.
Okres realizacji projektu to 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. Projekt będący przedmiotem niniejszej
uchwały pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (V)”
zakłada aktywizację ok. 694 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
chodzieskim w następujących formach: bony szkoleniowe, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne oraz bony zasiedleniowe. Finansowanie
zadań projektowych zapewniają środki Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) i kwota części wkładu krajowego – Funduszu Pracy (FP) i tak:
- w 2019 roku 1 330 983,26 PLN, (środki EFS - 1 121 752,69 zł, krajowy wkład publiczny 209 230,57 zł),
- w 2020 roku 2 280 084,72 PLN, (środki EFS - 1 921 655,40 zł, krajowy wkład publiczny 358 429,32 zł),
- w 2021 roku 2 220 706,69 PLN (środki EFS - 1 871 611,60 zł, krajowy wkład publiczny 349 095,09 zł),
- w 2022 roku 1 531 349,02 PLN (środki EFS - 1 290 620,96 zł, krajowy wkład publiczny 240 728,06 zł)”.
Powyższe zmiany wynikają z podziału limitu środków finansowych pomiędzy samorządy
powiatowe Wielkopolski.
Realizacja projektu nie rodzi skutków finansowych dla powiatu.
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