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Bezpłatna informacja o projektach
dofinansowanych z Funduszy 
Europejskich w Małopolsce

www.fundusze.malopolska.pl

facebook.com/Malopolska.Fun-
duszeEuropejskie

Punkty informacyjne:
Kraków, ul. Wielicka 72B; 
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5;

Nowy Sącz, ul. Wazów 3; 
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35; 
Tarnów, ul. Wałowa 37 

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy

Młodzi z POWER-em
Kilkuset mieszkańców Małopol-
ski zmieniło swoje dotychczaso-
we życie. Jedni rozkręcili biznes, 
kolejni zdobyli nowe kwalifikacje 
i dostali wymarzoną pracę. Dziś 
zachęcają innych, by poszli w ich 
ślady. Unijne pieniądze są na wy-
ciągnięcie ręki.

Wśród młodych przedsiębiorców jest 26-la-
tek z Trzebini, który jeszcze do niedawna 
pozostawał bez pracy. Teraz otworzył studio 
pielęgnacji samochodów. Interes coraz le-
piej się kręci.
- Miałem jakieś oszczędności. Ucieszyłem się 
jednak, gdy usłyszałem, że mogę też dostać 
unijną dotację. Złożyłem wniosek, bo grze-
chem byłoby nie skorzystać z takiej szansy. 
Te pieniądze dały mi przysłowiowego kopa 
do działania. Od razu mogłem kupić lepszy 
sprzęt i postawić na wysoką jakość usług  – 
mówi Łukasz Jarek.

Jak grzyby po deszczu
Z zamiarem otworzenia własnej firmy nosił się 
od dawna. Nie przerażała go konkurencja w 
branży. Zdobycie pieniędzy, które ułatwiły mu 
start, wcale nie było trudne. 
Podobne doświadczenia ma Korneliusz Woch 
z Myślachowic. 28-latek dwa lata był bezro-
botny. Przez chwilę pracował w różnych urzę-
dach, ale nigdzie nie udało mu się zaczepić na 
dłużej.
- Zdecydowałem, że muszę coś wymyślić i sta-
nąć na własnych nogach. Wcześniej słyszałem 
o funduszach unijnych. Postanowiłem zgłębić 
temat. W PUP wszystko mi wytłumaczyli. Dziś 
prowadzę firmę, która m.in. czyści wnętrza sa-
mochodów. Zamierzam ją wkrótce rozwinąć. 
Kupiłem sprzęt, który mogę wykorzystać do 
prania dywanów czy tapicerek mebli w do-
mach – mówi Korneliusz Woch.

Co poradziłby tym, którzy dziś są w podobnej 
sytuacji, w jakiej niedawno sam się znajdo-
wał? Najważniejsze są chęci i dobry pomysł. 
Potem wszystko idzie z górki. 
- Pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Trzeba się 
tylko odważyć po nie sięgnąć – mówi mężczy-
zna. 
W ostatnich tygodniach w powiecie chrza-
nowskim powstało kilkanaście innych firm 
m.in. kamieniarskie, florystyczne, dekora-
torskie, zajmujące się organizacją imprez, 
projektowaniem, usługami prawnymi oraz 
filmowaniem. 

Pomoc na miarę 
 Nie wszyscy bezrobotni czują się jednak na 
siłach, by prowadzić firmę. Dla nich są inne 
możliwości. 
- Mogą skorzystać ze staży czy bonów szkole-
niowych i oczywiście z poradnictwa zawodo-
wego  – mówi Anna Urbańska, koordynator i 
specjalista ds. funduszy europejskich w PUP w 
Chrzanowie.
Wsparcie nie jest przypadkowe. Zanim ktoś 
zdecyduje, co jest dla niego najlepsze, spotyka 
się z doradcą zawodowym. Tak powstaje indy-
widualny plan działania – scenariusz szyty na 
miarę dla każdego z osobna.
- Współtworzy go pracownik i bezrobotny. Cza-
sem to jedno spotkanie i długa rozmowa, innym 
razem kilka. Nie ma reguły. Pracownik opowia-
da o specyfice rynku pracy w danym powiecie, 
czy miejscowości. Z kolei bezrobotny o swoich 
predyspozycjach, kwalifikacjach, ale i ograni-
czeniach. Wymieniają się uwagami i wspólnie 
decydują, co będzie najbardziej korzystne. Dla 
jednych to dotacja na otwarcie własnego bizne-
su. Inni marzą o znalezieniu pracy, ale brakuje 
im doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji. 
Wtedy mogą iść na staż lub skorzystać ze szko-
lenia zawodowego – wyjaśnia Rafał Wróbel, 
zastępca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej.
Popularne są również tzw. bony na zasiedle-
nie. To świetne rozwiązanie dla ludzi szuka-

jących zatrudnienia poza miejscem zamiesz-
kania. Młodzi mieszkańcy Suchej Beskidzkiej 
coraz częściej wyjeżdżają za pracą do dużych 
miast jak Kraków czy Katowice. Ofert jest tam 
dużo więcej i są atrakcyjniejsze. W takich przy-
padkach mogą otrzymać bezzwrotną dotację 
7 tys. zł. Te pieniądza pomogą bezrobotnemu 
urządzić się w nowym miejscu, np. wynająć 
mieszkanie.

Miliony na wyciągnięcie ręki 
Podobnie wygląda oferta innych urzędów 
pracy w całej Małopolsce. Mają do rozdyspo-
nowania prawie 69 mln zł! To ogromne pienią-
dze.  Urzędnicy szacują, że dzięki nim pomoc 
otrzyma 7,5 tysiąca ludzi młodych, którzy dziś 
nie mają pracy i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. 
Wśród nich są także długotrwale bezrobotni 
i osoby niepełnosprawne. Im najtrudniej się 
odnaleźć w obecnej rzeczywistości.  
- Ważne jest to, że szkolenia nie są z góry na-
rzucone, ale dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Uwzględniają też zapotrzebowanie 
pracodawców. Jedni uczą się obsługi koparko-
-ładowarki, inni robią uprawnienia elektrycz-
ne albo uprawienia spawacza, kolejni szkolą 
się na barmana.  To tylko niektóre z możli-
wości. Każde szkolenie kończy się zdobyciem 
konkretnych kwalifikacji, potwierdzonych 
certyfikatem – podkreśla Bartłomiej Szczerba 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.
Wiele firm wymaga potwierdzenia tego, co się 
umie. Dyplom ukończenia kursu to dla nich za 
mało. Liczą się konkretne uprawnienia. Z kolei 
dzięki stażom bezrobotni mogą zdobyć prak-
tyczne umiejętności i doświadczenie zawo-
dowe wymagane przez wielu pracodawców. 
Dodatkowy bonus to stypendium stażowe. 
Przez cały czas trwania stażu dostają niecały 
tysiąc złotych.

Spada bezrobocie 
- Dzięki konsekwentnie realizowanym przez 
samorząd województwa działaniom na ryn-

ku pracy dzisiaj w Małopolsce mamy jeden z 
najniższych poziomów bezrobocia w kraju, w 
sierpniu wynosił on zaledwie 6,9%. To rekor-
dowy wynik - informuje wicemarszałek Ma-
łopolski Stanisław Sorys odpowiedzialny za 
wojewódzki rynek pracy.
Jest wiele możliwości pozyskiwania wsparcia. 
– Są też bony szkoleniowe. W tym przypadku 
to młodzi szukają konkretnego kursu, który 
pomoże im zdobyć później pracę. Dodatkowo 
ich to motywuje. Wzięciem cieszą się też tzw. 
prace interwencyjne. Przez 6 miesięcy praco-
dawca otrzymuje zwrot połowy wynagrodze-
nia minimalnego wypłacanego danej osobie, 
ale potem przez 3 miesiące musi ją zatrudnić z 
własnych pieniędzy na umowę o pracę – wyja-
śnia Rafał Adamik z PUP w Oświęcimiu.
Tu, podobnie jak w większości małopolskich 
powiatów największe zainteresowanie jest 
dotacjami. W ostatnich tygodniach powstało 
35 nowych firm z różnych branż. 
-  Większości bezrobotnych, którzy skorzystali 
ze wsparcia w poprzednich latach, nie ma dziś 
w ewidencji – podkreśla Rafał Adamik.
Urzędy pracy pomagają wyłącznie osobom 
zarejestrowanym. Młodzi, którzy nie mają 
statusu bezrobotnego, ale pozostają bez 
pracy, mogą skorzystać z usług innych in-
stytucji. To agencje zatrudnienia, instytucje 
szkoleniowe, dialogu społecznego i partner-
stwa lokalnego oraz organizacje pozarzą-
dowe. Ich wykaz można znaleźć na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 

Gdzie szukać informacji:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (www.
power.wup-krakow.pl)
- Profil na Facebooku (Pociagdokariery, Mało-
polska.FunduszeEuropejskie)
- Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl)
- Fundusze Europejskie w Małopolsce (www.
fundusze.malopolska.pl)

- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 
Kraków, ul. Wielicka 72B, Tel. 12 616 0 616, 
fem@umwm.pl; Chrzanów, ul. Grunwaldzka 
5, Tel. 32 627 23 10, fem_chrzanow@umwm.
pl; Nowy Sącz, ul. Wazów 3, Tel. 18 442 25 78, 
fem_nowysacz@umwm.pl; Nowy Targ, al. 
1000-lecia 35, Tel. 18 540 90 32, fem_nowy-
targ@umwm.pl; Tarnów, ul. Wałowa 37, Tel. 
14 628 88 12, fem_tarnow@umwm.pl

Czy wiesz, że…
Do 2020 roku na wsparcie młodych miesz-
kańców Małopolski jest prawie 800 milionów 
złotych Pomoc zyska prawie 70 tysięcy ludzi. 
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, specjalnej linii budżetowej 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mło-
dych (Youth Employment Initiative – YEI), a 
także z budżetu państwa. 
Wartość wszystkich projektów realizowanych 
przez małopolskie urzędy pracy to prawie 69 
mln zł. Pomoc otrzyma łącznie 7,5 tys. osób 
zarejestrowanych w PUP, w tym 1,8 tys. dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz 130 niepełno-
sprawnych.
Rekrutacja potrwa do końca tego roku. 
Wsparcie dla młodych oferują także inne 
instytucje: agencje zatrudnienia, instytucje 
szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i 
partnerstwa lokalnego a także organizacje po-
zarządowe. Wartość realizowanych przez nie 
projektów to ponad 80 mln zł. Do 2018 roku 
wsparciem obejmą nawet 5,5 tys. mieszkań-
ców regionu.

ELIZA JARGUZ-BANASIK

Chcesz sięgnąć po fundusze 
- sprawdź jakie formy wspar-
cia są lub będą dostępne w 
regionie. Skontaktuj się z 
urzędem pracy, najbliższą ko-
mendą Ochotniczego Hufca 
Pracy,  zadzwoń, wyślij ma-
ila lub przyjdź do jednego z 
podanych w ramce powyżej 
punktów informacyjnych Fun-
duszy Europejskich, gdzie 
bezpłatnie uzyskasz potrzeb-
ne informacje.

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich


