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DZIA£ANIE 2. 4. Reorientacja zawodowa osób zagro¿onych
procesami restrukturyzacyjnymi

Ogólnym celem dzia³ania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniaj¹cych siê warunkach spo³eczno-
ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans zwi¹zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy
poprzez zmianê kwalifikacji osób zagro¿onych utrat¹ zatrudnienia.
Celem szczegó³owym dzia³ania jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemys³ów i sektorów podlegaj¹-
cych restrukturyzacji, a tak¿e innych osób zagro¿onych utrat¹ zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych
w celu umo¿liwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.
Pomoc, jaka zostanie udzielona w ramach dzia³ania 2.4,  przeznaczona jest dla  pracowników przemys³ów podlegaj¹-
cych procesowi restrukturyzacji, którzy nie s¹  objêci rz¹dowymi programami os³onowymi. Projekty, jakie s¹ sk³adane
w obrêbie Dzia³ania 2.4 obejmuj¹ pomoc przeznaczon¹ równie¿ dla  pracowników przemys³ów, które uzyska³y wspar-
cie w postaci programów rz¹dowych, w szczególnoœci takich jak: „Program restrukturyzacji górnictwa i pomoc dla
Œl¹ska w latach 2003-2006”, „Hutniczy pakiet aktywizuj¹cy”, „Pomorski program aktywizacji zawodowej Ster” w za-
kresie uzupe³niaj¹cym do otrzymanego wsparcia w postaci programów rz¹dowych.

KTO SK£ADA PROJEKT

1. Jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (gmin i powiatów).
3. Placówki prowadz¹ce kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
4. Organizacje pozarz¹dowe specjalizuj¹ce siê w pomocy osobom poszukuj¹cym pracy i bezrobotnym.
5. Samorz¹dy gospodarcze i zawodowe.
6. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych dzia³añ:

– publiczne s³u¿by zatrudnienia,
– OHP,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu spo³ecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców

i bezrobotnych, organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u¿bami zatrudnienia).
7. Szko³y wy¿sze.
8. Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (Jedynie w przypadku projektów subsydiowania zatrudnienia 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).*

9 . Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-8.

Pracownicy przemys³ów i sektorów podlegaj¹cych procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagro¿one utrat¹ pracy
z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie bêdzie przede wszystkim skierowane do:
- pracowników przemys³ów zlokalizowanych na obszarach objêtych wsparciem w ramach Dzia³ania 3.2 ZPORR,

w szczególnoœci takich jak: przemys³ lekki, chemiczny, cukrowniczy, a tak¿e pracowników sektora ochrony zdrowia,
- pracowników przemys³ów, które zosta³y objête rz¹dowymi programami restrukturyzacji sektorów przemys³u tylko

w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,
- pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (Zgodnie z ustaw¹

z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotycz¹cych pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 wrzeœnia 2003 o s³u¿bie wojskowej)

- osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego og³oszono upad³oœæ lub który jest w stanie likwidacji.



BENEFICJENCI POMOCY PUBLICZNEJ
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którym udziela siê pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy (subsy-
diowanie zatrudnienia), na których zostan¹ zatrudnieni pracownicy przemys³ów i sektorów podlegaj¹cych restruktury-
zacji i inne osoby zagro¿one utrat¹ pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.*

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 osobom zagro¿onym utrat¹ zatrudnienia pomocy w wyborze
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
Projekty nie podlegaj¹ przepisom reguluj¹cym kwestie pomocy publicznej.

5. Subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.*
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ korzystaj¹ce ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (sub-
sydiowanie zatrudnienia) s¹ przedsiêbiorstwami spoza przemys³ów przechodz¹cych procesy restrukturyzacyjne, to
jest spoza sektorów: górnictwa wêgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa ¿elaza i stali1, stoczniowego.

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 weryfika-
cji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu wspó³finanso-
wania projektu z udzia³em EFS.Do wydatków kwalifikowalnych mog¹ zostaæ zaliczone koszty zgodne z zasadami
okreœlonymi w rozporz¹dzeniu nr 448/2004 s¹ to m.in.:

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

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

3. Inne koszty:
us³ug ksiêgowych, korzystania z pomieszczeñ i ich utrzymania, koszty leasingu, koszty przedsiêbiorców uczestni-
cz¹cych w programie praktyk, koszty materia³ów szkoleniowych, koszty zwi¹zane z realizacj¹ szkoleñ zawodowych
- podkontraktowanie, koszty audytu, koszty dzia³añ promocyjnych i informacyjnych, VAT.

CZYM JEST POMOC PUBLICZNA

Pomoc publiczna zwi¹zana jest m.in. z projektami, w ramach których  tworzy siê  nowe miejsca pracy. 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).

1 W zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa ¯elaza i Stali w Polsce do 2006 r.” przyjêtym przez Radê
Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003, ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o restrukturyzacji ¿elaza i stali (Dz.U. z 2001 r. Nr 111*, poz. 1196, z 2003 r., Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz
z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252)* oraz obowi¹zuj¹cym obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy
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 - obszary wiejskie (tereny po³o¿one poza granicami administracyjnymi miast), miasta do
20 tys. mieszkañców, obszary kwalifikuj¹ce siê do wsparcia w ramach Dzia³ania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice
miast i obszary poprzemys³owe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji
Beneficjent nie mo¿e sprzedaæ lub wydzier¿awiæ sprzêtu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach niniejszego
dzia³ania w okresie realizacji projektu przed up³ywem 5 lat od daty podpisania umowy dotycz¹cej udzielenia pomocy
na realizacjê projektu szkoleniowego.

 - zgodnie
z ustaw¹ z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotycz¹cych pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 wrzeœnia 2003 o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych i przepisach
wykonawczych do ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135)

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
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