Załącznik 4 – Ramowe plany działań

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018
INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Rola instytucji
i zakres działań
w programie

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 oraz Poddziałania 3.1.1.
RPOWP 2014-2020

Adres
korespondencyjny

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Telefon

85 74 97 200

Faks

85 74 97 209

E-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Marcin Sidorczuk
85 74 97 215
marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy

Działanie

Cel szczegółowy

Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(miesiąc oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

grudzień 2018 rok

luty 2018 rok

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

styczeń 2018 rok

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

1

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN)
16 504 324,00
(4 374 584 – 649 495)
Szacowany wkład UE (PLN)
14 028 674,00
(3 718 396 – 552 071)

1

Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

2

WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

1. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI).

46%

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

192

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego.

40%

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie (CI).

208

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie (CI).

31%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

Nazwa wskaźnika

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI).

29

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI).

615

3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.

308

4. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie.

192

5. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie (CI).

1 181

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

2

260

Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE
1.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające poza rynkiem
pracy, tj. zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.
Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grupy osób, do których kierowane
mogą być działania w ramach projektu zgodnie z założeniami RPOWP. Kryterium przyczyni się
do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej, które pozostają poza
Uzasadnienie:
rynkiem pracy. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania
projektu. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
2. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby
bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Uzasadnienie:

3.

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych).
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób w wieku 50 lat i więcej).
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

4. Projekt zakłada:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby
w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup –
52%.
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz
przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik rezultatu.
Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po
Uzasadnienie:
jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej
w projekcie określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
W ramach RPOWP zastosowanie ma metodyka sposobu pomiaru efektywności
zatrudnieniowej uwzględniająca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz
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samozatrudnienie (sposób nr 2) w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
5. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze
standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Uzasadnienie:
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. na
podstawie oświadczenia Projektodawcy.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
6.

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe.
Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów
gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji
powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego
sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie
egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem,
wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany
w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała
efekty uczenia się spełniające określone standardy (patrz załącznik nr 8 do Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014 – 2020).
Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2
Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji). Fakt
Uzasadnienie:
nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
- ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
- ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie
standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych,
- ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa
oceniająca, etc.);
- ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (Ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia
udzielonego danej osobie.
Kompetencja to wyodrębniony efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera
jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie
kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz
kryteria i metody ich weryfikacji.
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji
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Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
7.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP oraz współpracuje w tym zakresie
z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na osobach znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Uzasadnienie:
treści wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017
INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Rola instytucji
i zakres działań
w programie

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020

Adres
korespondencyjny

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Telefon

85 74 97 200

Faks

85 74 97 209

E-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Marcin Sidorczuk
85 74 97 215
marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy

Działanie

Cel szczegółowy

Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(miesiąc oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

grudzień 2017 rok

luty 2017 rok

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

styczeń 2017 rok

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

3

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN)
17 277 637,00
(5 466 070– 671 243)
Szacowany wkład UE (PLN)
14 685 991,00
(3 997 275 – 570 557)

3

Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

4

WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

Nazwa wskaźnika

6. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI).
7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
8. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego.
9. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie (CI).
10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie (CI).

46%

186
40%

186

31%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

Nazwa wskaźnika

7. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI).

29

8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI).

596

9. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.

298

10. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie.

186

11. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie (CI).

1 145

12. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

4

252

Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE
2.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy
zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni)
lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II
Uzasadnienie:
RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
2. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach
projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (wg stanu na 31.12.2016 r.).
Przedmiotowe kryterium określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej
projektu, przy czym rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób
z niepełnosprawnościami.
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
Uzasadnienie:
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób z niepełnosprawnościami).
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
3. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby
pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy).
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
Uzasadnienie:
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych).
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
4.

Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (należące do I lub II
profilu pomocy).
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
Uzasadnienie:
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
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właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób w wieku 50 lat i więcej).
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
5.

Projekt zakłada:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 33%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych,
rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy na poziomie co
najmniej 30%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej na
poziomie co najmniej 33%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, czyli
dla osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia
ponadgimnazjalnego włącznie) na poziomie co najmniej 38%,
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet na poziomie co najmniej
39%.
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz
przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik rezultatu.
Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po
jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej
Uzasadnienie:
w projekcie określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po
zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące w okresie do trzech
miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
6. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze
standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
Uzasadnienie:
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. na
podstawie oświadczenia Projektodawcy.
7.

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest
każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie
egzaminu).
Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe.
Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów
Uzasadnienie:
gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji
powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego
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sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie
egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany
w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała
efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr
2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji), tj.
poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów:
- zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji
EFS, który będzie poddany ocenie;
- zdefiniowanie standardów wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy
w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
- weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na podstawie kryteriów oceny po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa oceniająca,
etc);
- porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016
INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Rola instytucji
i zakres działań
w programie

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020

Adres
korespondencyjny

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Telefon

85 74 97 200

Faks

85 74 97 209

E-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Marcin Sidorczuk
85 74 97 215
marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl

13

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy

Działanie

Cel szczegółowy

Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(miesiąc oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

grudzień 2016 rok

luty 2016 rok

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

styczeń 2016 rok

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

5

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN)
13 551 483,00
(3 718 116 – 518 594)
Szacowany wkład UE (PLN)
11 518 761,00
(3 160 399 – 440 805)
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Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

6

WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

11. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI).

46%

12. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

177

13. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego.

40%

14. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie (CI).

177

15. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie (CI).

31%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

Nazwa wskaźnika

13. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI).

27

14. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI).

568

15. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.

284

16. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie.

177

17. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie (CI).

1091

18. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

240

6

Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE
3.

8.

Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym
urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II
Uzasadnienie:
RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r.

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie koncentracji wsparcia na osobach od 30
roku życia (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w powiatowych urzędach
Uzasadnienie:
pracy w 2016 r. oraz możliwie szybkie i sprawne podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji
na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
9. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób
niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących
do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 roku życia (wg stanu na 31.12.2015 r.). Przedmiotowe kryterium
określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej projektu, przy czym
rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych.
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
Uzasadnienie:
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
10. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby
pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy).
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
Uzasadnienie:
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
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grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych).
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Projekty

11. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby po 50 roku życia (należące do I lub II profilu
pomocy).

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób po 50 roku życia). Projekty niespełniające
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

12. Projekt zakłada:
- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie
ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,
- dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%,
- dla osób o niskich kwalifikacjach, czyli dla osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie
(do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 38%,
- dla kobiet –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%.
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz
przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Spełnienie
przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego
zakończeniu, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
Uzasadnienie:
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa
się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej
trzy miesiące w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział
w projekcie. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015
INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Rola instytucji
i zakres działań w
programie

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020

Adres
korespondencyjny

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Telefon

85 74 97 200

Faks

85 74 97 209

E-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Marcin Sidorczuk
85 44 97 215
marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy

Działanie

Cel szczegółowy

Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z
wyłączeniem robót publicznych.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

NIE

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(miesiąc oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

X

czerwiec 2015 rok

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

maj 2015 rok

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

marzec 2016 rok

7

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN)
16 448 100,00
(4 552 200 – 586 400)
Szacowany wkład UE (PLN)
13 980 885,00
(3 869 300 – 498 400)

7

Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

8

WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

1. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI).

46%

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

132

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego.

40%

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie (CI).

132

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie (CI).

31%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
wskaźnika do
osiągnięcia w ramach
projektów

Nazwa wskaźnika

1.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI).

30

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI).

628

3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.

314

4. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie.

196

5. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie (CI).

1206

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

266

8

Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE
1. Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie
pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający
wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II
RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

2.

Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

3.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób
niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących
do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.). Przedmiotowe kryterium
określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej projektu, przy czym
rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych.
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu

Uzasadnienie:

4.

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie koncentracji wsparcia na osobach od 30
roku życia (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy w 2015 r. oraz możliwie szybkie i sprawne podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji
na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby
pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy).

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
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wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). Projekty
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
5.

Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby po 50 roku życia (należące do I lub II profilu
pomocy).

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj.
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we
wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury
grupy docelowej (określenie udziału osób po 50 roku życia). Projekty niespełniające
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

6. Projekt zakłada:
 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej
wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,
 dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie
ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.
 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

Uzasadnienie:

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz
przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku o
dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Spełnienie przedmiotowego
kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie
ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek
uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące
w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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