Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. RYNEK PRACY OTWARTY
DLA WSZYSTKICH

Województwo

podkarpackie

Instytucja
Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Adres korespondencyjny

ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Telefon

17

850 92 00

Faks

17

852 44 57

E-mail

wup@wup-rzeszow.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych

Daniel Rzucidło tel.17 747 06 57, e-mail: drzucidlo@wup-rzeszow.pl,
Anna Baran tel. 17 747 06 62, e-mail: abaran@wup-rzeszow.pl
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KARTA DZIAŁANIA 6.1
Poddziałanie 6.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Nie dotyczy
Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),
finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form
wsparcia:
szkoleniami,
stażami,

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

przygotowaniem zawodowym dorosłych,
pracami interwencyjnymi,
wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy,
przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem
działalności gospodarczej.

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego
TAK
NIE

X

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić
01.2008-12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
325 920 731,19

w roku 2011
100 000 000,00

ogółem w projekcie
425 920 731,19

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010

w roku 2011

ogółem w projekcie

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010

w roku 2011
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ogółem w projekcie

Kryteria dostępu
1.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych (dotyczy uczestników
projektu rozpoczynających udział w projekcie w 2011 roku) w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).

Uzasadnienie:

Skierowanie wsparcia do grupy bezrobotnych osób niepełnosprawnych
wynika z faktu, iż grupa ta została zidentyfikowana jako szczególnie
defaworyzowana na rynku pracy. Wobec tego skierowanie projektów do
przedstawicieli powyższej grupy pozwoli ukierunkować wsparcie tam, gdzie
jest ono najbardziej pożądane.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1
oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie.

2.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ (dotyczy uczestników
projektu rozpoczynających udział w projekcie w 2011 roku) w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).

Uzasadnienie:

Osoby powyżej 50 roku życia są kategorią społeczną doświadczającą
szczególnych trudności na rynku pracy. Grupa ta wymaga różnorodnego
podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb
i oczekiwań. Skierowanie projektów do przedstawicieli powyższej grupy
pozwoli ukierunkować wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej pożądane.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1
oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
3.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej
uzależnionych od grup docelowych (dotyczy uczestników projektu rozpoczynających
udział w projekcie w 2011 roku):
dla osób w wieku 15-24 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 40%,
dla osób w wieku 50-64 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 35%,
dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 30%,
dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 30%,
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do
żadnej z wyżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%.

Uzasadnienie:

Powyższe kryterium podyktowane jest koniecznością planowania działań
projektowych w taki sposób, aby ich bezpośrednią konsekwencją było
podjęcie zatrudnienia.
Efektywność zatrudnieniowa jest to stosunek liczby uczestników projektu
podejmujących pracę (w formie umowy o pracę lub w formie umów
cywilnoprawnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą) do
liczby osób rozpoczynających udział w projekcie w 2011 roku.
Założenie tak sformułowanego kryterium ma na celu jak najbardziej
efektywne wykorzystanie posiadanych środków finansowych w relacji koszt
- rezultat.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1
oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie.
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KARTA DZIAŁANIA 6.2

KARTA DZIAŁANIA 6.3
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

1 500 000,00
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym
przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).
2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz wspierania
aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich.
Kryteria dostępu
1. Projekt zakłada, iż działania o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym mogą być
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań szkoleniowych i/lub doradczych
przyczyniających się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych.

Uzasadnienie:

Kryterium obliguje Wnioskodawców do realizacji
w ramach projektu kompleksowego wsparcia
przyczyniającego się do poprawy zdolności do
zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych na
obszarach
wiejskich.
Założenie
takie
jest
podyktowane potrzebą efektywnego wsparcia, w celu
rzeczywistej poprawy zdolności do zatrudnienia.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

Uzasadnienie:

Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych projektów
wyłącznie
do
mieszkańców
województwa
podkarpackiego
jest
uzasadnione
regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia (podział środków
jest dokonywany zgodnie z algorytmem pomiędzy
poszczególne województwa).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.
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Uzasadnienie:

Zlokalizowanie biura projektu na terenie województwa
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym
charakterem wsparcia oraz wynika z konieczności
stałego reagowania beneficjentów na dynamicznie
zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a także
zapewnienia
odpowiedniej
bliskości
zespołu
projektowego do problemów napotykanych przez
uczestników projektu i ścisłą współpracę zespołu
projektowego z Instytucją Pośredniczącą i partnerami
lokalnymi umożliwiając realizację zasady rozwoju
lokalnego. Umieszczenie ośrodka administrującego
projektem na terenie województwa ułatwi zarządzanie
projektem (przede wszystkim jego zakresem,
ryzykiem i komunikacją), a tym samym zwiększy
skuteczność działań realizowanych na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w regionie. Jest to tym bardziej
pożądane, iż 59% firm (beneficjentów ostatecznych)
uczestniczących we wsparciu w ramach Działania 2.3
SPO RZL wskazało, że bliskość firm szkoleniowych
1
jest ważna dla skutecznej realizacji projektu .

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.

Uzasadnienie:

Z uwagi na projekty, które będą skierowane do grup
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy (osoby niepełnosprawne lub 50+),
których wartość projektu nie będzie przekraczała
50.000 PLN wskazano okres realizacji projektu nie
dłuższy niż 12 miesięcy. Ograniczony do 12 miesięcy
czas realizacji projektu pozwoli beneficjentom
precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu
a co za tym idzie planowane wydatki, co przełoży się
pozytywnie na sposób realizacji projektu. Powyższe
ograniczenie wpłynie na zwiększenie intensywności
działań merytorycznych podejmowanych w toku
realizacji projektu, a zmniejszy koszty zarządzania
projektem.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.

5. W przypadku projektów adresowanych do osób, projekt skierowany jest w 100% do osób
niepełnosprawnych lub osób w wieku 50+, będących w wieku aktywności zawodowej.

1

Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 2004-2006”

5

Uzasadnienie:

Założenie w/w kryterium pozwoli na wsparcie
kategorii osób, które znajdują się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium to
ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia
tych szczególnie defaworyzowanych zarówno
w sferze zawodowej jak i społecznej grupy odbiorców
wsparcia. Sytuacja osób niepełnosprawnych jak i 50+
na obszarach wiejskich, zarówno z uwagi na
uwarunkowania środowiskowe jak i utrudniony
dostęp do narzędzi aktywizacji uzasadnia założenie
powyższego
kryterium.
Wobec
powyższego
kierowanie projektów do osób niepełnosprawnych lub
do osób 50+ będzie dawało pewność, iż wsparcie
trafi tam, gdzie jest ono najbardziej pożądane
z punktu widzenia potrzeb regionalnych, a ponadto
ukierunkowanie wsparcia na jednorodną grupę
odbiorców (albo na osoby niepełnosprawne albo na
osoby 50+) pozwoli na dobór instrumentów i form
wsparcia adekwatnych do specyfiki danej grupy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.
Kryteria strategiczne
1. Projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych zamieszkujących
(w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego)
gminy
województwa
podkarpackiego, dotkniętych klęską powodzi w 2010 roku.
Kryterium zakłada wsparcie grup docelowych
znajdujących
się
w
szczególnej
sytuacji
spowodowanej klęską powodzi, która dotknęła
województwo podkarpackie w 2010 roku.
Uzasadnienie:

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

2. Grupę docelową w projekcie (w projektach kierowanych do osób)
stanowią w 100 % osoby posiadające miejsce zamieszkania
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabych
strukturalnie tj: takie powiaty jak: bieszczadzki, leski, strzyżowski,
przemyski, brzozowski, niżański, lubaczowski i kolbuszowski (zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 6 w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

WAGA

10

Uzasadnienie:

Wymienione powiaty charakteryzują się stosunkowo
wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego na terenie
województwa podkarpackiego (przykładowo wg stanu
na 30 kwietnia 2010 roku w powiecie bieszczadzkim
zanotowano
bezrobocie
na
poziomie
23,2%,w powiecie brzozowskim – 24,3%, podczas
gdy np. w powiecie dębickim aż o połowę mniej
12,4%). Takie zróżnicowanie regionalne wskazuje, iż
wsparcie powinno obejmować te obszary, w których
istnienie problemu jest największe. Realizacja
projektów skierowanych do mieszkańców tych
powiatów pozwoli zapewnić bardziej intensywne
wsparcie skierowane na obszary zagrożone
szczególnym wykluczeniem i marginalizacją na
regionalnym rynku pracy. Pozwoli to osobom
bezrobotnym
zamieszkującym
na
terenie
wymienionych powiatów na łatwiejszy dostęp do
bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach
projektu oraz wpłynie na aktywizację mieszkańców
tych
terenów,
w
większości
przypadków
pozbawionych możliwości uczestnictwa w projektach
w większych ośrodkach regionu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.
3. Projektodawca
lub
Partner
na
dzień
złożenia
wniosku
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy
z grupą docelową, do której adresowany jest projekt.

Uzasadnienie:

Ustalenie tego kryterium pozwoli w większym stopniu
wykorzystać potencjał podmiotów posiadających
doświadczenie w działaniach podejmowanych na
obszarze rynku pracy w odniesieniu do grupy
docelowej, co w znacznym stopniu zapewni trafny
dobór instrumentów do potrzeb
tej grupy
oraz odpowiednią realizację projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

4. Premiowane będą projekty, które zapewnią wykorzystanie modelu
aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.
Ustalenie tego kryterium ma na celu wdrożenie
w projektach aktywizacji zawodowej zastosowania
sprawdzonych
i
skutecznych
instrumentów
wypracowanych w ramach PIW EQUAL.
Uzasadnienie:

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

5. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uwzględniające specyficzne
potrzeby grupy docelowej, a w projektach skierowanych wyłącznie do
osób niepełnosprawnych uwzględniające również wykorzystanie crossfinancingu dla zapewnienia dostępności projektu dla osób
niepełnosprawnych.
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Uzasadnienie:

Premiowanie projektów uwzględniających powyższe
kryterium ma na celu zapewnienie wsparcia
adekwatnego do specyficznych potrzeb wybranych
grup docelowych, defaworyzowanych na rynku pracy,
a szczególnie umożliwienie udziału w projekcie
osobom niepełnosprawnym. Dostępność osób
niepełnosprawnych do udziału w projekcie zostanie
zwiększona
poprzez
możliwość
szerszego
wykorzystania cross-financingu w przełamywaniu
barier architektonicznych.
Premiowanie projektów uwzględniających powyższe
kryterium ma na celu ułatwienie dostępu osobom
niepełnosprawnym
do
udziału
w
projekcie
i skorzystanie z proponowanego wsparcia.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowanie na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

X

IV kw.

Otwarty
Zamknięty

X
Planowana
10 000 000,00 PLN
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup
projektów
docelowych wymagających szczególnego wsparcia
innowacyjnych
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
X
ponadnarodowym
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu
1.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów
Uzasadnienie:

Realizacja
projektów
dla
mieszkańców
województwa podkarpackiego jest uzasadniona
regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia
(podział środków jest dokonywany zgodnie z
algorytmem pomiędzy poszczególne województwa)
oraz potrzebą wzmocnienia potencjału zasobów
ludzkich w regionie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

w treści wniosku spełnienia kryterium.
Grupą docelową odbiorców są wyłącznie osoby niepracujące (w tym bezrobotne) –
mieszkańcy województwa podkarpackiego w wieku do 25 lat.
Realizacja projektu dla niepracujących osób
młodych wynika z alarmujących statystyk, które
potwierdzają, ze Podkarpacie charakteryzuje się
najniższym w kraju wskaźnikiem zatrudnienia wśród
osób w wieku 15-25 lat. Implikuje to o konieczność
wypracowania działań niestandardowych, których
zastosowanie spowoduje poprawę zatrudnienia
Stosuje się do
Uzasadnienie:
w tej grupie wiekowej osób niepracujących.
Tematu (nr)
2.

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym
w
Dokumentacji
Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.
3. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umożliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów
większej
liczbie
Wnioskodawców.
Umożliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności i stworzenie warunków
sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych, które mają stanowić końcowy efekt
– rezultat realizowanych projektów. Przyczyni się
także do różnorodności projektów realizowanych
Stosuje się do
przez beneficjentów i wyższej jakości składanych
Uzasadnienie:
1
Tematu (nr)
wniosków
o
dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając wieloetapowość procesu wdrażania
projektów innowacyjnych ma również za zadanie
ograniczyć
koszty
zarządzania
projektami
w przypadku większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów rejestru wniosków złożonych na dany
konkurs.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Zlokalizowanie
biura
projektu
na
terenie
województwa podkarpackiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika
z konieczności stałego reagowania beneficjentów
na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości
zespołu projektowego do problemów napotykanych
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę
zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą i
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
partnerami lokalnymi umożliwiając realizację
Tematu (nr)
zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka
administrującego
projektem
na
terenie
województwa ułatwi zarządzanie projektem (przede
wszystkim jego zakresem, ryzykiem i komunikacją),
a tym samym zwiększy skuteczność działań
realizowanych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich
w regionie. Jest to tym bardziej pożądane, iż 59%
firm (beneficjentów ostatecznych) uczestniczących
we wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL
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wskazało, że bliskość firm szkoleniowych jest
1
ważna dla skutecznej realizacji projektu .
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
5. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, a planowany termin zakończenia
realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2014 roku.
Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli
Projektodawcom
precyzyjnie
zaplanować
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
Stosuje się do
wdrażanych projektów.
Uzasadnienie:
Tematu (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
6. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie ponadnarodowym projekt zakłada co najmniej
adaptowanie rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w innym kraju.
Założenie powyższego kryterium ma na celu
zapewnienie, iż realizacja projektów innowacyjnych
(w tym z udziałem komponentu ponadnarodowego)
przyczyni się nie tylko do wymiany informacji czy
też doświadczeń, ale również przyczyni się do
zastosowania konkretnego, nowego rozwiązania
w naszym
regionie.
Realizacja
projektu
zakładającego co najmniej adaptowanie rozwiązań
Stosuje się do
wypracowanych w innym kraju pozwoli na
Uzasadnienie:
1
Tematu (nr)
efektywniejszą realizację celów Priorytetu VI PO
KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.
7. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie ponadnarodowym wartość komponentu
ponadnarodowego nie może przekroczyć 30% wartości projektu.
Ograniczenie wielkości środków przeznaczonych
na realizację komponentu ponadnarodowego
wynika z faktu, iż ma on służyć w szczególności
wykorzystaniu
doświadczeń
innych
krajów,
natomiast główna faza projektu winna być
ukierunkowana
na
wypracowaniu
Stosuje się do
i upowszechnieniu
innowacyjnych
rozwiązań
Uzasadnienie:
1
Tematu (nr)
z uwzględnieniem
specyfiki
województwa
podkarpackiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
8. Wypracowane nowe rozwiązania prowadzą do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej
wśród grupy docelowej odbiorców.
Celem
w/w
kryterium
jest
założenie,
iż
wypracowane nowe rozwiązania przyczynią się do
zwiększenia efektywności zatrudnieniowej oraz aby
środki finansowe zaangażowane na w/w działanie
Stosuje się do
były jak najbardziej pożądanie wykorzystane, tak
Uzasadnienie:
1
Tematu (nr)
aby pomóc odbiorcom wsparcia zaistnieć na rynku
pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie

1

Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 2004-2006”
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zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja projektów w partnerstwie ponadnarodowym

Uzasadnienie:

Realizacja
projektów
w
partnerstwie
ponadnarodowym
umożliwi
wypracowanie/
zaadaptowanie i upowszechnienie innowacyjnego
podejścia wypracowanego w innym kraju do
rozwiązania problemów zdefiniowanych w projekcie.

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
2.

Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy
projekt.
Realizacja
projektów
przez
projektodawców
posiadających doświadczenie w realizacji projektów
na rzecz aktywności zawodowej osób młodych
przyczyni się do zwiększenia efektywności
realizowanego projektu.

Uzasadnienie:
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.
Projektodawca jest zobowiązany do uzasadnienia
w treści wniosku spełnienia kryterium.

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Instytucja Pośrednicząca nie przewiduje realizacji projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w
ramach Działań / Poddziałań PO KL w 2011 r. (składanych w odpowiedzi na konkurs i realizowanych w trybie
systemowym, w tym kontynuacji projektów rozpoczętych w latach 2009-2010).

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarność działań podejmowanych w ramach Priorytetu VI POKL w województwie podkarpackim jest realizowana:
 w sferze instytucjonalnej poprzez konsultacje zapisów Planów Działania pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Urzędem
Marszałkowskim. Koncentracja instytucji zaangażowanych w tworzenie PD pozwala na racjonalne wykorzystanie sił
i środków zarówno EFS jak i EFRR. Ponadto Plany Działania w zakresie komplentarności weryfikowane są na poziomie
regionalnym przez członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego;
 poprzez zastosowanie kryterium strategicznego w ramach przewidzianego konkursu w ramach Działania 6.3:
premiowane będą projekty, których wsparcie będzie realizowane na obszarach zagrożonych wykluczeniem
i marginalizacją na regionalnym rynku pracy – kryterium komplementarne z założeniami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, gdzie w załączniku nr 6 przytoczonego dokumentu
zostały wymienione obszary znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno ekonomicznej;
 poprzez położenie szczególnego nacisku na powiązanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na obszarze
poszczególnych powiatów, co zapewni wysoką skalę oddziaływania projektów w zakresie rozwoju społecznego
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i gospodarczego realizowanych w ramach PO KL oraz RPO województwa podkarpackiego;
 poprzez realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2 wyłonionych w drodze konkursu w 2009
(kontynuacja 2010 oraz 2011). Założenia i cele w w/w Działaniach są komplementarne również z działaniami
podejmowanymi w ramach w/w RPO WP na lata 2007-2013. W ramach osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka realizowane będzie wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do
zewnętrznych źródeł finansowania. Jako przykład komplementarności działań można przytoczyć istnienie tzw. linii
demarkacyjnej, gdzie wsparcie w ramach I Osi priorytetowej RPO WP skierowane będzie dla podmiotów
funkcjonujących na rynku pracy powyżej jednego roku. Ponadto w ramach tej osi dodatkowe preferencje będą miały
projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 6.2 PO KL.
Działania realizowane w ramach Priorytetu VI mają na celu wzmocnienie konkurencyjności lokalnego rynku pracy
zwłaszcza poprzez umożliwienie sprawnego funkcjonowania na tym rynku różnych kategorii osób bezrobotnych oraz
wsparcie osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2011 r.

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym
51886
- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania
15590
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)
6565
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
329
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
30%
które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne
Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

50%

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

79825
23985
7294

65,00%
65,00%
90,01%

329

100,00%

45%

n/d

100%

n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
6565
8023
n/d
gospodarczej (ogółem)
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2011 r.

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym
16094
- osoby z terenów wiejskich
8422
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
1208
Wskaźniki rezultatu
Procent osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni
20%
od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata)
35%

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

20118
8422
2012

80,00%
100,00%
60,04%

100%

n/d

50%

n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
1208
2012
n/d
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2011 r.

Nazwa wskaźnika

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Wskaźniki produktu
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w
30809
32431
95,00%
projekcie, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym

1251
11268
21331

2274
5634
17776

55,01%
200,00%
120,00%

4053

3243

124,98%

- osoby niepełnosparwne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych

113
1407
3556
50

227
563
1778
36

49,78%
249,91%
200,00%
138,89%

30%

45%

n/d

12%
30%
30%

35%
50%
50%

n/d
n/d
n/d

4053

3243

n/d

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym
- osoby niepełnosparwne
- osoby długotrwale bezrobone
- osoby z terenów wiejskich
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2011 r.

Nazwa wskaźnika

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie
4509
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
421
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób,
które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata
20%
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

421

10018
701

45,01%
60,06%

40%

n/d

701

n/d
n/d
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2011r.

2011 r.

Kontraktacja 2011 r.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2011 r.)

1.

2.

3.

Działanie 6.1
110 000 000,00
Poddziałanie 6.1.1
10 000 000,00
Poddziałanie 6.1.2
0,00
Poddziałanie 6.1.3
100 000 000,00
Działanie 6.2
0,00
Działanie 6.3
1 500 000,00
RAZEM PRIORYTET …111 500 000,00
w tym projekty
innowacyjne*
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej

Wydatki 2012-2015 Wartość wydatków w
wynikające z
zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o płatność
narastająco
w 2011 r.
Ogółem publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz Pracy

PFRON

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

546 603 504,69
96 099 455,50
24 583 318,00
425 920 731,19
102 480 700,91
3 997 396,13
653 081 601,73

129 075 184,00
24 750 489,00
4 324 695,00
100 000 000,00
22 611 959,00
1 500 000,00
153 187 143,00

10 000 000,00

13 000 000,00

0,00

3 000 000,00

28 410 474,00
24 750 489,00
3 659 985,00
0,00
22 611 959,00
1 500 000,00
52 522 433,00

97 861,64
0,00
97 861,64
0,00
0,00
0,00
97 861,64

100 566 848,36
0,00
566 848,36
100 000 000,00
0,00
0,00
100 566 848,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.

10.

27 055 728,40
17 625 081,59
9 430 646,81
0,00
6 603 525,79
700 000,00
34 359 254,19

140 637 831,80
29 322 336,16
6 115 495,64
105 200 000,00
37 763 064,23
1 527 688,35
179 928 584,38

1 500 000,00

11 500 000,00

1 200 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

*Z uwagi na wyczerpanie alokacji w Priorytecie VI PO KL w województwie podkarpackim ogłoszenie konkursów w roku 2011 na projekty
innowacyjne z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego uwarunkowane będzie od wyrażenia zgody przez Instytucję
Zarządzającą na przesunięcie środków na nadkontraktację z tzw. rezerwy wykonania.
Wg. stanu na dzień 1 czerwca 2010r. (Alokacja przeliczona po kursie 4,0615 PLN) do zakontraktowania w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL było
21.111.943,65 PLN. Z kwoty tej 1.681.676,36 PLN przesunięte jest na Poddziałanie 6.1.2 PO KL z powodu niedoboru alokacji wynikającego z różnic
kursowych, 3.100.212,00 PLN na Działanie 6.2 PO KL w celu podpisania umowy z Beneficjentem będącym na ostatnim miejscu listy rankingowej
oraz 3.709.599,14 PLN w celu podpisania umów dotyczących projektów innowacyjnych i ponadnarodowych realizowanych w ramach Poddziałania
6.1.1 PO KL (ogłoszenie konkursów planowane na IV kw 2010r.). W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie planuje, po
uprzednim uzyskaniu zgody od IZ PO KL w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nadkontraktację w wysokości 87.379.543,85 PLN.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Rzeszów, 22/02/2011

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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