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Пояснення до програми субсидій № 2:
Сприяння отриманню та підвищенню кваліфікації
IPR-№ 811 – Політика ринку праці
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Міністерство соціального захисту та інтеграції землі Гессен;
Гессенський банк розвитку економіки та інфраструктури та адміністрація округу Кассель.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні послуги згідно з Законом про бюджет
А. Принципи надання субсидії за програмою «Бюджет на отримання кваліфікації та Бюджет
на ринок праці»
Б. Принципи надання субсидії за програмою «Надання кваліфікації та зайнятість молоді»
Рамкова директива щодо фінансування з Європейського соціального фонду в Гессені на
2014-2016 р.р.
Рамкова директива та регулювання дотацій наразі перероблюються.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Наведені нижче інструменти підтримки повинні покращити можливості для отримання освіти
молоді та соціально слабких груп населення.
А. Бюджет на отримання кваліфікації та освіти
Виділення бюджету на отримання освіти дозволить округам та містам земельного
підпорядкування отримати від землі кошти на підтримку програм з навчальної підготовки, на
підтримку отримання кваліфікації та також на професійне навчання соціально слабких
верств населення.
Мета Угоди про політичні цілі полягає у формуванні програм навчання, які відповідають
проблематиці та орієнтуються на місцеві потреби. З урахуванням потреб, які зростатимуть у
наступних роках, очікується підвищення ефективності завдяки наданню фінансування.
Б. Надання кваліфікації та зайнятість молоді (КЗМ)
Тут йдеться про програми для молодих людей віком до 27 років, які мають низку проблем,
належать до соціально слабких груп населення, мають індивідуальні вади, у яких відсутнє
професійне орієнтування або немає відповідної зрілості для виконання професійних
обов’язків та потенціали яких залишаються невичерпаними, отже існує висока потреба у
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підтримці з боку соціальних педагогів. Ціль проектів, які отримуватимуть фінансування,
полягає у підготовці та кваліфікації молодих людей до початку навчальних та робочих
відносин або до початку поглиблених програм з професійної інтеграції, які повинні
орієнтуватися на ринок праці. Робота повинна орієнтуватися на кінцевий результат та
охоплювати різні професійні сфери. Обов’язковою складовою проектів повинні бути
виробнича практика протягом чотирьох тижнів та інший реальний робочий досвід.
Партнерами програми у змістовому оформленні та у фінансуванні мають бути установи, які
відповідають за професійну підтримку молоді, та регіональні дирекції.
З метою реагування на зміни на ринку освіти та у його інституційній структурі можливе
внесення змін до дотаційної бюджетної програми. Це охоплює й проведення досліджень і
спеціалізованих заходів, а також роботу з громадськістю з метою підтримки досягнення
встановлених цілей.
Крім того, частину бюджету на надання кваліфікації складає фінансування опіки молодих
людей віком до 18 років, які отримують зовнішню освіту у гуртожитках.
Гессенський банк розвитку економіки та інфраструктури отримує з бюджетної програми
кошти на здійснення транзакцій за дотаційною програмою.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми.
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечити можливість праці, яка відповідає правам людини, участі у суспільному житті,
надійні програми, чесного право на працю та дійовий захист праці у Гессені, підсилити
забезпечення кваліфікованою робочою силою, покращити спроможності щодо зайнятості
безробітних, а також шанси людей з соціально слабких груп населення на роботу та освіту.
5.Отримувач (Реципієнт)
Округи та міста земельного підпорядкування, громадські та приватні організації, а також інші
особи, які надають місця для підготовки до навчання або навчальні місця для згаданих
цільових груп або підтримують перехід від школи до професійної діяльності, до яких
належать і адміністратори гуртожитків (благодійні організації).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

2013

2012

2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Навчальні місця, що вперше кількість
480
отримують дотацію
Місця з підготовки навчання, кількість
950
що вперше отримують дотацію
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

480

352

391

339

950

1 264

1 456

1 756

6.2.1 Забезпечити початок та закінчення професійного навчання для молодих людей з
соціально слабких верств населення
Частка успішного закінчення відсотки
50,00
50,00
х)
х)
х)
професійного навчання на
місцях, які отримали дотації
Посередництво у навчанні та відсотки
20,00
20,00
х)
32
29
роботі
Показники х) будуть надані
тільки
після
закінчення
навчання
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних
коштів
Адміністративні витрати на 100 євро
13,50
11,50
7,00
6,80
7,00
євро дотацій
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
2015
БА
БА
БА
БА
наданий
2016
2017
2018
2019
обсяг
коштів
23 387000 8642000 11145000 2300000 1200000 100000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

19 587000
3 800 000
-

8642000
7345000 2300000
3800000 -

1200000 100000
-

-

-

-

-

-

-
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8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1. Отримання додаткових доходів підвищує, а нестача доходів скорочує повноваження
щодо бюджетних асигнувань.
8.2. Повернення коштів для їх подальшого нового надання підсилює повноваження щодо
бюджетних асигнувань.
8.3. Кошти програми можна переносити.
8.4. Субсидійна програма може мати взаємне покриття з наступними сусбсидійними
програмами Розділу 0806: № 6 «Надання професійної освіти соціально слабким
верствам населення», № 7 «Програма Гессенського ринку праці «Прямуй точно до
роботи»», № 8 «Підготовка до професійного навчання соціально слабких груп
населення» та № 35 «Програми з підтримки ринку праці Європейського стабілізаційного
фонду», №42 «Перспективний бюджет для професійної освіти та праці», № 43 «Бюджет
підтримки ринку праці».
8.5. Повноваження на асигнування з коштів Європейського стабілізаційного фонду можуть
надаватися тільки у межах затверджених субсидійних програм Європейського
стабілізаційного фонду. Це розповсюджується і на наступні роки.
8.6. Публікації можуть надаватися безкоштовно.
8.7. Невикористані бюджетні асигнування попередніх років, ліквідність на які запланована на
поточний бюджетний рік, підвищують бюджетні повноваження поточного року.
9. Ліквідність
План 2015 р.
євро

План 2014 р.
євро

10 291 100

11 123 000

Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)

8 642 000

3 206 300

Надходження (фінансування)

3 711 000

3 346 500

Земельні кошти (фінансування)

Фактично
2013 р.
євро
10 388 035

4 536 348
Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

22 644 100

17 657 800

14 924 383

10. Строк дії або обмеження строку дії
Строк надання фінансування з коштів Європейського стабілізаційного фонду закінчується 31
грудня 2020 р.
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