Nowe moŜliwości dla ludzi młodych
Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 to nowe programy
i nowe moŜliwości. W pierwszych dwóch latach 2014-2015 do wykorzystania na projekty
dla osób młodych w ramach „Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych” będzie
6 mld euro. Kwota zostanie skierowana do tych regionów w Unii Europejskiej,
w których bezrobocie wśród młodzieŜy przekracza 25%.
Inicjatywa na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych jest częścią „Gwarancji dla MłodzieŜy”,
programu, który ma na celu zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych. Celem jest
zapewnienie kaŜdej osobie poniŜej 25 roku Ŝycia dobrej oferty zatrudnienia, dalszej nauki,
praktyki zawodowej lub staŜu. Oferta ma być skierowana w okresie 4 miesięcy od ukończenia
szkoły lub utraty dotychczasowej pracy.
W Polsce Inicjatywa na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych będzie realizowana w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako jego oddzielna oś priorytetowa.
Działania obejmą wszystkie regiony. Według wyliczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
na programy dla ludzi młodych przeznaczona będzie kwota ok. 362 mln euro.
Koordynacją Inicjatywy na poziomie krajowym będzie zajmować się Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO WER) i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(jako resort merytoryczny).
Działania realizowane będą w ramach czterech ścieŜek: jednej ogólnokrajowej i trzech
regionalnych. Będą one obejmowały: 1) poŜyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, 2) programy
realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy jako Instytucje Pośredniczące z udziałem
współfinansowania Funduszu Pracy, 3) programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy,
4) programy realizowane w trybie konkursowym przez m.in. organizacje pozarządowe,
niepubliczne agencje zatrudnienia.
Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” zakłada udzielanie preferencyjnych
poŜyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest skierowany do absolwentów uczelni
wyŜszych oraz do studentów ostatniego roku studiów. PoŜyczki będą miały preferencyjne
oprocentowanie, długi okres spłaty, a z tytułu ich udzielenia nie będą pobierane opłaty
i prowizje. Wojewódzkie Urzędy Pracy będą mogły realizować działania w ramach
Inicjatywy, jako Instytucje Pośredniczące. Oferowane wsparcie będzie obejmowało m.in.
staŜe, szkolenia, stypendia na kontynuowanie nauki, dofinansowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Przedsięwzięcia Ochotniczych Hufców Pracy będą dotyczyć m.in. organizacji
szkoleń zawodowych, kursów doszkalających, staŜy zawodowych. Będą one dostosowane do
potrzeb lokalnych rynków pracy. Inne instytucje będą mogły realizować projekty w ramach
Inicjatywy w trybie konkursowym. Projekty przez nie zgłaszane będą mogły obejmować nie
tylko standardowe szkolenia, czy dotacje na rozpoczęcie działalności, ale takŜe granty na
zagospodarowanie w nowym miejscu, gdzie beneficjent znalazł pracę, a takŜe szkolenia
indywidualne, na jakie zapotrzebowanie zgłosi pracodawca.
Szacuje się, Ŝe z działań realizowanych w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi
Młodych będzie mogło skorzystać ponad 438 tys. osób.
Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

