Ukrepi APZ v začetku
nove EU finančne perspektive

4.7.16

V EKP do leta 2020 bo Zavod sledil uresničevanju
smernic in priporočil EK s področja trga dela:










še bolj ciljno usmerjeni ukrepi APZ
regijska delitev (KRVS 60 % : KRZS 40 %) Kriterij dodeljevanja sredstev
stalno prebivališče BO.
kazalniki od deleža vključenih žensk, k deležu vključenih DBO.
strokovne komisije bodo programe UDM in programe, predlagane za vpis v
Register zunanjih izvajalcev še bolj selekcionirale (zlasti k zaposlitvam
usmerjeni)
ciljne skupine BO
prednostne skupine znotraj ciljnih skupin
ločena javna povabila
kljub omejenim sredstvom, na voljo celo leto
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Ciljne skupine brezposelnih oseb
1. Mladi do vključno 29 let
2. Ranljivi
 Dolgotrajno brezposelni
 Starejši od 50 let
 Brez izobrazbe (ISCED 0-2 ali OŠ)
Ranljivi so 30+
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Planirano število vključitev do leta 2023, od tega v letu 2016
Število
vključitev 2016

Število
vključitev 2023

8.1. Programi neformalnega izobraževanja
in usposabljanja – ranljivi

1.965

15.720

8.2. Programi neformalnega izobraževanja
in usposabljanja – mladi

1.250

10.000

8.1. UDM – ranljivi

2.247

20.000

8.2. UDM – mladi

1.156

9.200

8.2. Prvi izziv 2015

2.859

4.300

8.1. Subvencioniranje zaposlovanja

3.247

19.400
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Planirana sredstva do leta 2023, od tega v letu 2016
Sredstva
2016

Sredstva
2023

8.1. Programi neformalnega izobraževanja in
usposabljanja – ranljivi

2,4 mio

19 mio

8.2. Programi neformalnega izobraževanja in
usposabljanja – mladi

0,6 mio

5 mio

8.1. UDM – ranljivi

4,4 mio

31 mio

8.2. UDM – mladi

2,3 mio

18 mio

8.2. Prvi izziv

20 mio

20 mio

8.1. Subvencioniranje zaposlovanja

18 mio

97 mio
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Programi, ki jih bomo izvajali do 2017
Ukrep 1
• Programi neformalnega izobraževanja in
usposabljanja (ločeno ranljivi, mladi)
• UDM (ločeno ranljivi, mladi)
• PUM-o
Ukrep 3
• Prvi izziv 2015
• Spodbujanje zaposlovanja/Zaposli.me
• Subvencije za zaposlovanje mladih
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Manj sredstev in s tem vključitev za Nef.IU in UDM
Nef.IU

Ranljivi
Mladi
Vse vključitve
UDM

Vključitve 2014

5.196
5.660
14.506
Vključitve 2014

Plan 2016

1.965
1.250
3.215
Plan 2016

Indeks 2016/2014

38 %
22 %
22 %
Indeks 2016/2014

Ranljivi
Mladi

1.287
2.898

2.247
1.156

174 %
40 %

Vse vključitve

5.126

3.403

66 %
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Neformalno izobraževanje in usposabljanje – Nef. IU
ZA RANLJIVE: Neformalno izobraževanje in usposabljanje:
- Ciljne skupine: DBO; starejši od 50 let; BO brez izobrazbe
- Sredstva: 2,375 mio EUR v 2016 in 2,375 mio EUR v 2017
- Predvideno število vključitev: 1.965 v 2016 in 1.965 v 2017
ZA MLADE: Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih:
- Ciljne skupine: mladi do vključno 29 let
- Sredstva: 0,625 mio EUR v 2016 in 0,625 mio EUR v 2017
- Predvideno število vključitev: 1.250 v 2016 in 1.250 v 2017
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Izvajanje Neformalnega izobraževanja in usposabljanja
- programi znotraj Kataloga programov Nef. IU z izvajalci
vpisanimi v Register zunanjih izvajalcev
- programi za pridobitev znanj, ki jih primanjkuje na trgu
dela
- prednostno programi po meri delodajalcev
- izvajanje v obdobju od začetka 2016 do jeseni 2017
- zasledovanje cilja izhodi v zaposlitev
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Usposabljanje na delovnem mestu
Projekt: Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus
Izvajanje v obdobju 2015/2017: Usposabljanje na delovnem mestu
(UDM – RANLJIVI in UDM – MLADI)
Obe povabili:
- izvajanje v KRVS (60 %) in v KRZS (40 %)
-

predviden čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 9. 2017

- Trajanje 2 meseca (enostavna dela – do III tarifne skupine; mladi z delov. izkušnjami)
3 mesece (zahtevna dela – od IV. tarifne skupine navzgor; mladi iskalci 1 zap.)
- Upravičeni stroški
 delodajalec: strošek izvedbe za udeleženca (379 EUR za 2 mesečno
usposabljanje in 507 EUR za trimesečno usposabljaje), ali strošek predhodnega
zdravniškega pregleda v dejanski višini (za določene SKIS sektorje)
 brezposelna oseba: dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz
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JP UDM – ranljivi 2015/2017
-

-

Ciljne skupine: DBO; starejši od 50 let in 3 mesece prijavljeni v
evidenci BO; BO brez izobrazbe in vsaj 3 mesece prijavljeni v
evidenci BO.
Sredstva povabila: 10,94 mio EUR, od tega v 2015: 2,19 mio EUR,
v 2016 in 2017 pa po 4,37 mio EUR
Predvideno število vključitev: 5.622 (od tega v letu 2016: 2.247)

JP UDM – mladi 2015/2017
-

Ciljna skupina: mladi do 30 let in 3 mesece prijavljeni v evidenci BO
Sredstva povabila: 5,0 mio EUR, od tega v 2015 0,5 mio EUR, v 2016
in 2017 pa po 2,2 mio EUR
Predvideno število vključitev: 2.569 (od tega v letu 2016: 1.156)
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Prvi izziv 2015

De

minimis!

Namenjeno delodajalcem, ki so registrirani vsaj 1 leto za opravljanje
dejavnosti, ki niso zmanjševali št. zaposlenih in imajo vsaj enega
zaposlenega
Ciljna skupina: mladi od 15 do 30 let iz vzhodne Slovenije, vsaj 3
mesece prijavljeni v evidenci BO, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.
Ne bodo smeli biti 6 mesecev pri istem DD vključeni v DP ali UDM, niti v
zadnjih 12 mesecih pri njem zaposleni.
Subvencija za zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3 mesečnim
poskusnim delom za polni delovni čas znaša 7.250 EUR.
Izplačilo v dveh delih: 2.250 EUR + 5.000 EUR
Javno povabilo odprto predvidoma od konca novembra 2015
Predvidenih je: 2.859 zaposlitev
Razpoložljivih sredstev: 20,7 MIO EUR večina za leto 2016
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Spodbujanje zaposlovanja/Zaposli.me

De minimis!

Namenjeno delodajalcem, ki so registrirani vsaj 1 leto za opravljanje
dejavnosti na podlagi vpisa v PRS, ki niso zmanjševali št. zaposlenih in
imajo vsaj enega zaposlenega
Ciljna skupina:
• DBO,
• starejši od 50 let in 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO,
• BO brez izobrazbe vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO.
V zadnjih 12 mesecih BO ni smela biti zaposlena pri istem DD.

Subvencija za zaposlitev za najmanj 12 mesecev s polnim delovnim
časom znaša:
• 5.000,00 EUR za osebo, ki ustreza le enemu kriteriju,
• 6.000,00 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema,
• 7.000,00 EUR za osebo, ki ustreza vsem trem kriterijem.
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Spodbujanje zaposlovanja/Zaposli.me
Javno povabilo predvidoma odprto od ? do 31.8.2017
Predvidenih je 6.100 zaposlitev iz vse SLO
Višina razpoložljivih sredstev za delodajalce iz vse SLO:
33 MIO EUR od tega : KRVS - 60%
KRZS - 40%
2016: 16,9 MIO EUR
2017: 15,9 MIO EUR
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Naši strokovni izzivi
Opredelitev prednostnih skupin znotraj ciljnih skupin
Smiselnost vključevanja
Objava PDM-1, selekcija in napotovanje

Socialno ekonomska situacija BO
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V programe APZ vključujemo le osebe ki so zaposljive z dodatnimi
aktivnostmi in s poglobljeno intenzivno obravnavo (2,6)

Ob upoštevanju tudi:
•
•
•
•

poklica,
izobrazbe,
delovnih izkušenj in drugih kompetenc BO ter,
stanja na trgu dela na določenem območju in v določenem
poklicu,

smo dogovorili kriterije za prednostno napotovanje v programe APZ

