Plan Opieki
i Stwarzania
Szans
Podwyższanie konkurencyjności Ontario i tworzenie
atrakcyjnych miejsc pracy
Gospodarka Ontario zmienia się bardzo szybko. Te zmiany pogłębiają luki w naszym
społeczeństwie, ale rząd realizuje plan zbudowania sprawiedliwszego, lepszego Ontario
zapewniając pomoc dla każdego mieszkańca prowincji przez stwarzanie mu szans niezbędnych
do godnego życia.

Program atrakcyjnych
miejsc pracy i wzrostu

Bezpłatne czesne

Zapewnienie kwoty 935
milionów dolarów nowego
finansowania w ciągu trzech
lat na wsparcie biznesów,
studentów i absolwentów oraz
pomoc w przyciąganiu
atrakcyjnych, dobrze płatnych
miejsc pracy.

Zapewnienie bezpłatnego
czesnego w szkołach
wyższych i uniwersytetach dla
ponad 225 000 studentów w
każdym wieku. Bezpłatne lub
niskie czesne jest dostępne
dla studentów z rodzin o
niskich lub przeciętnych
dochodach.

Wspieranie biznesów na
północy
Zapewnienie dodatkowych 85
milionów dolarów w ciągu
następnych trzech lat na
wsparcie tworzenia miejsc
pracy i innowacji na północy.

W jaki sposób stwarzamy więcej szans dla ludzi
Prowincja Ontario:
• Zapewnia bezpłatne czesne za szkoły wyższe i uniwersytety dla ponad 225 000
studentów w każdym wieku. Bezpłatne lub niskie czesne jest dostępne dla studentów z
rodzin o niskich lub przeciętnych dochodach; czesne jest bezpłatne dla tych, którzy
zarabiają do 90 000 dolarów, a studenci z rodzin, które zarabiają do 175 000 także będą
uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej.
•

Przygotowuje studentów do obejmowania dobrych prac przez zapewnienie 132 milionów
dolarów w ciągu trzech lat na rozwój programów edukacji policealnej, które dostosowane
będą do zmieniających się potrzeb studentów i pracodawców.
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•

Modernizuje ontaryjski program nauki rzemiosła przy pomocy inwestycji w wysokości 170
milionów dolarów w ciągu trzech lat, aby stworzyć studentom większą ilość szans na
naukę rzemiosła.

•

Zapewnia więcej praktycznych zajęć dla studentów i nowych absolwentów poprzez
dodatkową inwestycję w wysokości 12 milionów dolarów w Fundusz Przygotowanie do
Kariery (Career Ready Fund).

•

Wprowadza długo oczekiwaną podwyżkę dla 1,2 miliona osób w całym Ontario przez
podwyższenie płacy minimalnej do 14 dolarów na godzinę od 1 stycznia 2018 r. oraz 15
dolarów na godzinę od 1 stycznia 2019 r.

•

Pomaga wykwalifikowanym nowoprzybyłym znaleźć pracę dzięki inwestycji dodatkowych
45,6 miliona dolarów w ciągu trzech lat w ontaryjski Program Szkolenia Pomostowego
(Ontario Bridge Training Program).

Jak poprawiamy konkurencyjność biznesów
Prowincja Ontario:
•

Pomaga przedsiębiorstwom utrzymać konkurencyjność przez 22 procentową obniżkę
stawki podatku dochodowego od podmiotów prawnych (Corporate Income Tax) dla
małych biznesów.

•

Proponuje ulepszenie odliczeń podatkowych za badania i rozwój, aby zachęcić biznesy
do inwestowania, pobudzając innowacje w gospodarce Ontario.

•

Sprawia, że miejsca zatrudnienia są sprawiedliwsze dla wszystkich dzięki korygowaniu
różnic w płacach mężczyzn i kobiet i zwiększenie przejrzystości procesów zatrudniania
dzięki proponowanej legislacji wymagającej, by wszystkie publicznie zamieszczane
ogłoszenia o pracę zawierały stawkę płacy lub skalę wynagrodzenia.

•

Pomaga przedsiębiorstwom utrzymać konkurencyjność i daje wszystkim regionom
szansę na przyciągnięcie znacznych inwestycji sektora prywatnego przez zapewnienie
dodatkowych 500 milionów dolarów w ciągu następnych 10 lat na Fundusz Nowej
Ekonomii (New Economy Fund) naszej prowincji.

•

Podejmuje wysiłki na rzecz pracowników i biznesów z Ontario przez promowanie handlu
międzynarodowego, rozszerzanie obecności Ontario na kluczowych rynkach
eksportowych i szukanie nowych partnerstw gospodarczych i biznesowych na całym
świecie.

•

Wspiera regionalny rozwój gospodarczy przez zainwestowanie dodatkowych 200
milionów dolarów w ciągu następnych 10 lat na tworzenie i utrzymanie około 38 000
miejsce pracy oraz przyciągnięcie ponad 1,6 miliarda dolarów lokalnych inwestycji.

•

Kontynuuje inwestowanie 120 milionów dolarów rocznie w zmniejszanie kosztów energii
elektrycznej dla dużych zakładów przemysłowych na północy prowincji.

•

Kontynuuje promowanie uczciwości, szans i wzrostu obejmującego wszystkich poprzez
zainwestowanie 85 milionów dolarów w ciągu następnych trzech lat, zwiększając
finansowanie Korporacji Funduszu Dziedzictwa Północnego Ontario (Northern Ontario
Heritage Fund Corporation) do 150 milionów dolarów w 2021 r. oraz wprowadzając nowe
programy.
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Jak inwestujemy w infrastrukturę
Prowincja Ontario:
•

Począwszy od lat 2014-15 buduje nowoczesną i wydajną infrastrukturę poprzez
inwestowanie około 230 miliardów dolarów w ciągu 14 lat w priorytetowe projekty, takie
jak szpitale, szkoły, transport publiczny, mosty i drogi.

•

Kontynuuje ulepszanie transportu publicznego w aglomeracjach miejskich Toronto i
Hamilton (GTHA) poprzez wdrożenie kolei ekspresowej GO Regional Express Rail — co
stanowi inwestycję 21,3 miliarda dolarów, która przekształca ten system w ekspresową
regionalną sieć transportu publicznego. Tygodniowa liczba podróży w całej sieci
kolejowej GO wzrośnie od około 1 500 do prawie 6 000 w okresie do 2025 r., wliczając
dostępne dla pasażerów i rodzin w całym regionie podróże w obie strony, bilety
całodobowe i 15 minutową częstotliwość kursowania.

•

Zwiększa częstotliwość kursowania pociągów GO o ponad 70 procent, dodając około 800
więcej kursów pociągów tygodniowo w całej sieci GO od 2013 r.

•

Inwestuje w znaczące projekty ekspresowego transportu publicznego w całym GTHA,
aby zapewnić szybki, wydajny i niezawodny transport publiczny, wliczając w to: projekt
kolejki Eglinton Crosstown (Eglinton Crosstown LRT) z 25 stacjami, połączonej z 54
liniami autobusowymi, trzema stacjami metra, trzema liniami kolei GO Transit i UP
Express; kolejkę Finch West (Finch West LRT), która połączy Humber College z nową
stacją metra TTC Finch West; oraz kolejkę Hurontario (Hurontario LRT), która połączy
system GO Transit i systemy transportu publicznego Mississauga i Brampton, z planem
spodziewanego rozpoczęcia serwisu w 2022 r.

•

Redukuje zatłoczenie dróg i oferuje więcej opcji podróży dla podróżnych i rodzin dzięki
inwestycji w wysokości 79 miliardów dolarów w transport publiczny w ciągu następnych
10 lat — wliczając w to wsparcie dla kolejki Ottawa (Ottawa LRT), projektu ekspresowego
transportu publicznego Waterloo ION i ekspresowego systemu transportu autobusowego
w London (London Bus Rapid Transit System).

•

Wdraża inicjatywy wspierania strategii transformacyjnej, regionalnej integracji pobierania
opłat za przejazd dla GTHA, w tym wprowadzenie zniżki opłat za przejazdy dla
użytkowników karty PRESTO, przesiadających się z systemu GO Transit lub UP Express
do TTC.

•

Rozszerza internetowe połączenie szerokopasmowe w społecznościach na terenach
wiejskich i północnych poprzez zainwestowanie dodatkowych 500 milionów dolarów w
okresie trzech lat.
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