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PO
WER

Działania planowane
w 2018 r.

Zatrudnienie osób młodych (NEET - do 29 r. ż.)


Konkursy WUP (działanie 1.2 PO WER)



Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże,
subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności
gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna



Nabory – marzec 2018







3,3 mln PLN - subregion ełcki
(Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz)

Projekt jest skierowany w co najmniej 15% do osób zamieszkujących
miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
(premia dla projektów 15 pkt.)



5,7 mln PLN - subregion elbląski
(Braniewo, Działdowo, Elbląg,
Iława, Ostróda)

Szacunkowo minimum 2,25 mln PLN (z puli 15 mln PLN) będzie
przeznaczone na wsparcie osób z miast średnich



6 mln PLN - subregion olsztyński
(Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark
Warmiński, Mrągowo, Szczytno)

Edukacja – szkoły ćwiczeń
 Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej (działanie 2.10 PO WER)


Konkurs na tworzenie szkół ćwiczeń, które mają być miejscem odbywania praktyk przez nauczycieli oraz
testowania nowych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych



Nabór – listopad 2018 (43,1 mln PLN) – dla woj. warmińsko-mazurskiego (max. 2,7 mln PLN)



Konkurs dla organów prowadzących szkoły realizujące kształcenie ogólne



Preferencje dla organów prowadzących szkoły, których siedziba znajduje się w mieście objętym
Pakietem dla średnich miast (dodatkowe 5 pkt.)



Planowane jest utworzenie 32 szkół ćwiczeń (2 projekty na województwo)

JST – usługi administracyjne
 Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2.18 PO WER)
 Wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w
obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:


podatki i opłaty lokalne
 elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach; automatyzacja rozliczeń;
poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in.: obsługi podatkowej, stosowania
narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa
 wdrażanie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w
szczególności (zarządzanie satysfakcją klienta, zarządzanie jakością, zarządzanie
procesowe, dostęp do informacji publicznej)

JST – usługi administracyjne – c.d.


Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2.18 PO WER)



Wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach
istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:


zarządzanie nieruchomościami


rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach
użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje



poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in.: narzędzi zarządzania satysfakcją



doskonalenie kompetencji kadr (zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa, obsługa klienta, zarządzanie satysfakcją, orzecznictwo)



wsparcie JST w zakresie: opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości,
zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,



elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości ;usprawnienia procesu
współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości

JST – usługi administracyjne – c.d.
 Konkurs w całości dedykowany JST i ich pracownikom z miast średnich (które do tej pory nie
otrzymały dofinansowania w poprzednich konkursach MSWiA)
 Nabór – marzec 2018 r. (31 mln PLN)

 Projekty mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu
terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; organizacje
pozarządowe; szkoły wyższa lub jej organy założycielskie; jednostki naukowe; instytucje
szkoleniowe
 W projekcie wsparciem musi być objęte minimum 5 jednostek JST

JST – lepsza obsługa inwestora
 Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2.18 PO WER)
 Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług dot. obsługa inwestora:


opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z
inwestorem



doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz
obsługi inwestora



budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji
otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia



elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie
inwestycyjnej



działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem
gospodarczym w JST

JST – lepsza obsługa inwestora - c.d.
 Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2.18 PO WER)
 Nabór – grudzień 2018 r. (powiązany z zakończeniem pilotażowego projektu realizowanego w
woj. warmińsko-mazurskim)
 Na konkurs przeznaczono 27,5 mln PLN

 Wnioski może składać samorząd województwa albo inny podmiot w obowiązkowym
partnerstwie z samorządem województwa
 Projektem musi być objęte co najmniej 40% JST w danym województwie
 Preferencje – minimalny udział miast średnich w projekcie:



40-50% - 5 pkt.



pow. 50 do 60% - 10 pkt.



pow. 60% - 15 pkt.

Lepsza obsługa inwestora (pilotaż)- Działanie 2.18
 Projekt pozakonkursowy Standardy obsługi inwestora w samorządzie
(alokacja: 4,9 mln PLN, okres realizacji: VIII.2016 – XII.2018)


Projekt pilotażowy realizowany przez MSWiA we współpracy z
Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Warmińsko-Mazurską
Agencją Rozwoju Regionalnego



W projekcie zostaną wypracowane modelowe rozwiązania w
zakresie obsługi inwestora (przygotowywanie i publikacja oferty
inwestycyjnej, współpraca z instytucjami okołobiznesowymi,
obsługa przedsiębiorcy)



58 JST otrzyma kompleksowe wsparcie (szkolenia dla kadry
zarządzającej i urzędniczej, doradztwo) we wdrożeniu standardu
obsługi inwestora



Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego pomimo realizacji
pilotażu w tym województwie, będzie mógł ubiegać się o realizację
projektu w konkursie 2018 r. dla JST nie objętych wsparciem

Źródło:http://biura-rachunkowe-krakow.org.pl/krajowa-administracja-skarbowa-od-2017-roku/

Granty dla JST na konsultacje społeczne dokumentów dotyczących
planowania przestrzennego
 Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (2.19 PO WER)
 Nabór – maj 2018 r.
 Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN
 Wnioski może składać organizacja pozarządowa, która będzie odpowiedzialna za:


udzielenie grantów dla gmin (co najmniej 20 w ramach projektu)



wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie prowadzonych konsultacji projektów
dokumentów planistycznych

 Preferencje – co najmniej 15% gmin, które otrzymały grant spełnia kryterium miasta średniego - 5 pkt.

Dziękuję za uwagę
Paweł Zdun
Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego

