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DZIA£ANIE 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa
Ogólnym celem dzia³ania jest dostosowywanie osób do funkcjonowania w zmieniaj¹cych siê warunkach
spo³eczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans zwi¹zanych z powstawa-
niem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków u³atwiaj¹cych osobom
zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Celem szczegó³owym dzia³ania jest wyposa¿enie rolników w umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce zdobycie no-
wego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w zwi¹zku z procesem restrukturyzacji polskiego
rolnictwa.

KTO SK£ADA PROJEKT

  1.Jednostki samorz¹du terytorialnego.

  2.Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (gmin i powiatów).

  3.Jednostki organizacyjne podleg³e Wojewodzie (w tym Oœrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w Brwinowie wraz z oddzia³ami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich) wykonuj¹ce zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników chc¹cych podj¹æ
zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

  4.Placówki prowadz¹ce kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

  5.Organizacje pozarz¹dowe specjalizuj¹ce siê w pomocy osobom poszukuj¹cym pracy i bezrobotnym.

  6.Samorz¹dy gospodarcze i zawodowe,

  7.Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Jedynie w przypadku projektów subsydiowania  za-
trudnienia, do których stosuje siê rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada
2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz.U. z dnia
17 grudnia 2004, Nr. 267 poz. 2653).*

  8.Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych dzia³añ: publiczne s³u¿by zatrudnienia, Ochotnicze
Hufce Pracy,  agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu spo³ecznego i partner-
stwa lokalnego (organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje po-
zarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u¿bami   zatrudnienia),

  9.Szko³y wy¿sze.

10.Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-9.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST DZIA£ANIE

MIESZKAÑCY OBSZARÓW WIEJSKICH* - ROLNICY I DOMOWNICY, Z WY£¥CZENIEM EMERYTÓW I OSÓB
ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE, ORAZ INNE OSOBY ZATRUDNIONE W ROLNICTWIE, CHC¥CE
PODJ¥Æ ZATRUDNIENIE W SFERZE POZAROLNICZEJ

BENEFICJENCI POMOCY PUBLICZNEJ
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którym udziela siê pomocy na tworzenie nowych miejsc
pracy (subsydiowanie zatrudnienia) na których zostan¹ zatrudnione osoby zamieszkuj¹ce obszary wiejskie
- rolnicy i domownicy, z wy³¹czeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne
osoby zatrudnione w rolnictwie chc¹ce podj¹æ zatrudnienie w sferze pozarolniczej.*



 RODZAJ OFEROWANEJ POMOCY

W zakres kwalifikuj¹cych siê projektów wchodz¹:

1. Szkolenia i kursy, maj¹ce na celu nabycie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych zwi¹zanych z nowym
zawodem.

2. Poœrednictwo pracy na terytorium RP.

3. Informacja zawodowa.

4. Us³ugi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osi¹gniêcia nowych umiejêtnoœci zawodowych,
w tym indywidualne plany dzia³añ polegaj¹ce na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego za-
wodu i miejsca zatrudnienia osobom zagro¿onym utrat¹ pracy w sektorze rolnym. Projekty nie podle-
gaj¹ przepisom reguluj¹cym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia.
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ korzystaj¹ce ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc
pracy (subsydiowanie zatrudnienia) pochodz¹ spoza przemys³ów przechodz¹cych procesy restruktury-
zacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa wêgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa ¿elaza i stali,
stoczniowego*.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Wydatki kwalifikowalne zgodne z Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbêdne do realizacji projektu wspó³finansowanego ze œrodków
EFS, mo¿liwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób pro-
porcjonalny do okresu wspó³finansowania projektu z udzia³em EFS. S¹ to m.in.:

1. Koszty personelu projektu:
wynagrodzeñ personelu wraz z obowi¹zkowymi sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne, delegacji per-
sonelu (w szczególnoœci podró¿y, zakwaterowania, diet),

2. Koszty beneficjentów ostatecznych:
podró¿y, zakwaterowania, wy¿ywienia przy szkoleniach odbywaj¹cych siê poza miejscem zamieszka-
nia; opieki nad dzieæmi i osobami zale¿nym, koszty subsydiowanego zatrudnienia,

3. Inne koszty:
us³ug ksiêgowych, korzystania z pomieszczeñ i ich utrzymania, koszty leasingu, koszty przedsiêbior-
ców uczestnicz¹cych w programie praktyk, koszty materia³ów szkoleniowych, koszty zwi¹zane z reali-
zacj¹ szkoleñ zawodowych - podkontraktowanie, koszty audytu, koszty dzia³añ promocyjnych i infor-
macyjnych, VAT

WA¯NE INFORMACJE:

CZYM JEST POMOC PUBLICZNA

Pomoc publiczna zwi¹zana jest m.in. z projektami, w ramach których  tworzy siê  nowe miejsca pra-
cy. W zakresie subsydiowania zatrudnienia  stosuje siê zasady dotycz¹ce udzielania pomocy publicznej,
zgodnie z:
– rozporz¹dzeniem 2204/20 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy pañstwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. WE L 337, 13.12.2002) oraz
– rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji

w zakresie zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2653).



inne osoby zatrudnione w rolnictwie - to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób
fizycznych i prawnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹.

obszary wiejskie - tereny po³o¿one poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysiêcy
mieszkañców.

doradcy rolniczy - osoby zajmuj¹ce  siê udzielaniem pomocy rolnikowi w problemów zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem gospodarstwa rolnego poprzez doradzanie, szkolenie i informowanie oraz wdra¿anie i upo-
wszechnianie najnowszych osi¹gniêæ nauki (zawód zdefiniowany w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2002 nr 222 poz. 1868)

rolnicy i domownicy w rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.756, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873 i Nr 146, poz. 1546).

dodatkowa dzia³alnoœæ zbli¿ona do rolnictwa - W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:

Dolnoœl¹ski Wojewódzki Urz¹d Pracy w Wa³brzychu

Punkt Informacyjny

tel. (074) 84 07 384 www.efs.dwup.pl
faks (074) 84 07 355 wrwuprom@praca.gov.pl

WIÊCEJ INFORMACJI:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl

www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.

Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).

*  zmiany do Uzupe³nienia ZPORR 2004-2006 przyjête przez Komitet Monitoruj¹cy 17 marca 2005 r., które nie wesz³y
jeszcze w ¿ycie (informacja ze stron Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.mgip.gov.pl)

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


