
   

   Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej 
  

„BĄDŹ MĄDRY, WRÓĆ, ROZWIJAJ SWÓJ REGION”  
 

W dniu 1 maja 2011 roku, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego przystąpił do realizacji projektu pn. Regions benefitting from 
returning migrants – Re-Turn, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy - do kwietnia 2014 
roku, w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, Priorytet 1- 
Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 - Wspieranie rozwoju 
wiedzy. 
Założeniem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób powracających z pracy 
zagranicznej. Najważniejszym jego celem jest podjęcie działań promujących reemigrację jako 
źródło wspierania rozwoju regionu, poprzez wykorzystanie wiedzy i kompetencji migrantów. 
Projekt zakłada stworzenie warunków, które będą zachęcać wykwalifikowane kadry do 
powrotu w rodzinne strony. W trakcie realizacji projektu zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na powstanie mechanizmów wsparcia dla osób powracających, zwiększanie 
możliwości zatrudnienia osób powracających oraz zapobieganie odpływu kadr.  Nie 
pozostanie to bez wpływu na rozwój regionu poprzez  inspirowanie do tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz otwieranie możliwości wdrażania  umiejętności, kompetencji, 
innowacyjności i zagranicznych doświadczeń migrantów, traktowanych jako „motory 
innowacyjnych zmian”. 
Kluczowym zadaniem niezbędnym dla udanej reintegracji będzie uzyskanie lepszej wiedzy na 
temat umiejętności migrantów, w celu dopasowania ich do potrzeb biznesowych  
i regionalnych strategii rozwoju. Zadanie to będzie realizowane poprzez przeprowadzenie  
cyklu szkoleń i spotkań warsztatowych dla migrantów i przedsiębiorców, organizację punktu 
kontaktowego oraz powstanie regionalnej strony internetowej.  
Dużym wsparciem dla projektu będzie zlecenie wykonania analiz dotyczących kierunków, 
źródeł emigracji, wykształcenia, kompetencji oraz innowacyjności migrantów. 
Realizacja projektu będzie wspierana doświadczeniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Kielcach. 
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej: www.re-
migrants.eu oraz w biurze projektu: 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
Departament Polityki Regionalnej  
Oddział ds. Projektów Europejskich  
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce 
pok. 402, 405, IV piętro 
tel. 41 365 81 78; 41 365 81 84; fax  41 365 81 91 
e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl; ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl;  
mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl 


