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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 6.1.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
X
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
X
1
14.500.000,00 PLN
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz
nabywania kompetencji kluczowych.
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących
form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
staże/praktyki zawodowe,
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
subsydiowanie zatrudnienia.
5. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich).
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – 920,
w tym:
a) liczba osób w wieku 15-24 lata – 320
b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie – 160
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 480
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 140
- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 216
- w tym liczba osób z terenów wiejskich - 360
d) liczba osób w wieku 50-64 lata – 240
Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 100
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).
Realizacja projektów dla mieszkańców województwa
podkarpackiego ma na celu zagwarantowanie, że
działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów
ludzkich w regionie oraz będą oddziaływały na
poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej
województwa. Ponadto kryterium to uzasadnione jest
Stosuje się
Uzasadnienie:
regionalnym charakterem wsparcia (podział środków jest do typu/typów
1-5
dokonywany
zgodnie
z algorytmem
pomiędzy
operacji (nr)
poszczególne województwa).
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości 30 % alokacji przeznaczonej na konkurs.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100 % osoby niepełnosprawne pozostające bez
zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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W ramach niniejszej kwoty zostanie wyodrębniona pula środków na dofinansowanie:
- projektów skierowanych w 100 % do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne).
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Uzasadnienie:

Osoby niepełnosprawne stanowią wśród osób
pozostających bez zatrudnienia na podkarpackim
rynku pracy grupę wymagającą szczególnego
wsparcia ze względu na trudności w zakresie
zaistnienia, jak również utrzymania się na rynku
pracy.
Ponadto
w
dalszym
ciągu
można
zaobserwować
słabe
zaangażowanie
osób
niepełnosprawnych w aktywność na rynku pracy.
Osoby te mają znacznie mniejsze szanse na
zatrudnienie i przez to są szczególnie zagrożone
wykluczeniem społecznym. Dotychczasowe działania
aktywizacyjne skierowane do powyższej kategorii
w niewystarczającym stopniu przyczyniły się do
poprawy ich sytuacji zawodowej.
Zgodnie z danymi statystycznymi WUP w Rzeszowie
Stan i struktura bezrobocia w woj. Podkarpackim na
koniec maja 2012 roku bezrobotnych osób
niepełnosprawnych było aż 4,1%. Porównując
analogiczny okres 2011 roku 3,8%. Przedstawione
dane świadczą o wzroście bezrobocia we wskazanej
kategorii osób.
Osoby niepełnosprawne mają znacznie mniejsze
szanse na zatrudnienie, w związku z barierami natury
fizycznej jak i osobowościowej/mentalnej. Ponadto
potrzeby
osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania zarówno instrumentów wsparcia jak
i sposobu jego realizacji do ich potrzeb. Dlatego tak
ważne jest, aby skierować wsparcie tam, gdzie jest
ono naprawdę konieczne i skłonić Projektodawców do
wspierania tej grupy osób, przy dostosowaniu
wsparcia do specyficznych ich potrzeb i ich
niepełnosprawności.

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej trzech
różnych form wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym
obligatoryjnie staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż/praktyka
zawodowa nie może trwać krócej niż 4 i dłużej niż 8 miesięcy.
Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym
i wymaga
różnorodnego
oraz
zintegrowanego
podejścia do grup docelowych. Zastosowanie
szerszego wachlarza instrumentów wobec każdego
uczestnika
projektu
zwiększy
skuteczność
realizowanego wsparcia. Obowiązkowe zapewnienie
w ramach projektu realizacji stażu/praktyki zawodowej
i/lub subsydiowanego zatrudnienia przyczyni się do
Stosuje się
Uzasadnienie:
podniesienia atrakcyjności zawodowej uczestnika do typu/typów
1-5
projektu. Założenie odnośnie długości trwania
operacji (nr)
stażu/praktyki zawodowej 4-8 miesięcy wynika
z dotychczasowych doświadczeń i jest wystarczające
do nabycia doświadczenia zawodowego.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
4. Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 60 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych
zawodowo.
Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty skierowane
w 100 % do osób niepełnosprawnych oraz projektów skierowanych w 100% do osób w wieku
50+.
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Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego
wykorzystania środków dostępnych w ramach
Priorytetu VI PO KL. Założenie minimalnej liczby
uczestników w powiązaniu z innymi kryteriami
dostępu w szczególności z kompleksowością
udzielonego wsparcia pozwoli na obniżenie udziału
kosztów
administracyjnych
w
projekcie
przypadających
na
potencjalnego
uczestnika.
Efektem będzie wsparcie większej ilości osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, co
w połączeniu
z
kryterium
efektywności
zatrudnieniowej wpłynie na poprawę sytuacji osób
w wieku aktywności zawodowej a pozostających bez
zatrudnienia.

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu.
Kryterium to umożliwia realizowanie projektów przez
większą liczbę Projektodawców. Pozwala na
precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, co z kolei
pozytywnie wpływa na zwiększenie efektywności
i stwarza warunki sprzyjające konkurencyjności
rozwiązań.
Kryterium to przyczyni się także do różnorodności
Stosuje się
Uzasadnienie:
projektów realizowanych przez Projektodawców do typu/typów
1-5
i wyższej
jakości
składanych
wniosków
operacji (nr)
o dofinansowanie. Jednocześnie ograniczy koszty
zarządzania projektami.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie zapisów rejestru wniosków złożonych
na dany konkurs.
6. Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a planowany termin zakończenia
realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.
Dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów
wskazują,
iż
18
miesięcy
jest
okresem
wystarczającym, aby zapewnić zintensyfikowane
i kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu.
Ograniczony do 18 miesięcy okres realizacji projektu
pozwoli na precyzyjne zaplanowanie zadań oraz
wydatków w ramach projektu, jak również dokładne
i systematyczne
monitorowanie
osiąganych
Stosuje się
wskaźników. Natomiast wprowadzenie ograniczenia
Uzasadnienie:
do typu/typów
1-5
okresu realizacji projektu maksymalnie do 30 czerwca
operacji (nr)
2015 roku wynika ze zbliżającego się zakończenia
obecnego okresu programowania i konieczności
dokonania w 2015 roku ostatecznych rozliczeń
finansowych.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
7. 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
pozwoli
na
zagwarantowanie
dostępności zespołu projektowego dla uczestników
projektu,
Instytucji
Pośredniczącej
i partnerów
lokalnych, w celu zwiększenia skuteczności
realizowanego wsparcia i reagowania na dynamicznie
zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Ułatwi
również zarządzanie projektami (przede wszystkim
zarządzanie ryzykiem i komunikacją).

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
8. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45 %,
- dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 40%,
- dla osób w wieku 50 + – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 35%,
- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 20%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 30%.
Założenie tego kryterium ma zwiększyć efektywność
wydatkowania środków publicznych, tym samym
zapewniając odpowiednią skuteczność projektów
ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób
Stosuje się
Uzasadnienie:
objętych wsparciem.
do typu/typów
1-5
operacji (nr)
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
9. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników.
Warunkiem zakończenia udziału w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu
weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych
podczas szkolenia.
Przedmiotowe kryterium przyczyni się do podniesienia
jakości szkoleń oferowanych w ramach PO KL.
Ponadto
koncentracja
na
uzyskaniu
przez
uczestników szkoleń konkretnych umiejętności,
kompetencji czy też kwalifikacji zweryfikowanych
podczas egzaminu oraz formalnie potwierdzonych
przez odpowiednie dokumenty jest elementem
ważnym i niezbędnym na rynku pracy.
Wydawane
dokumenty
powinny
potwierdzać
Stosuje się
Uzasadnienie:
posiadane umiejętności/kompetencje czy wiedzę we do typu/typów
1-5
wskazanym zakresie oraz nabyte kwalifikacje do
operacji (nr)
wykonywania określonych czynności i zadań
zawodowych. Dokumenty muszą zawierać informacje
o zakresie szkolenia/kursu, liczbę godzin nań
przeznaczoną oraz wyniki egzaminu.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% osoby
w wieku do 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (w tym
zarejestrowane jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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WAGA

15

Uzasadnienie:

Założenie przedmiotowego kryterium podyktowane
zostało koniecznością skoncentrowania wsparcia
wśród grupy osób młodych, których sytuacja na
podkarpackim rynku pracy w dalszym ciągu nie
wygląda zadowalająco. Nadal co 4 osoba w wieku do
30 roku życia pozostaje w ewidencji osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne.
Ludzie młodzi z uwagi na fakt, iż w mniejszym stopniu
mogą konkurować z pracownikami posiadającymi
doświadczenie
zawodowe
należą
do
osób
w szczególny sposób zagrożonych bezrobociem.
Ważnym elementem wsparcia będzie eliminowanie
różnego rodzaju barier na jakie napotyka wskazana
grupa docelowa, która jest postrzegana w sposób
stereotypowy przez pracodawców i otoczenie
społeczne jako osoby niedoświadczone zawodowo.
W związku z powyższym niezbędne jest priorytetowe
potraktowanie tej kategorii osób.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100 % osoby
w wieku 50+ pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane
jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Osoby w wieku 50+ stanowią wśród osób
pozostających bez zatrudnienia na podkarpackim
rynku pracy grupę wymagającą szczególnego
wsparcia ze względu na trudności w zakresie
zaistnienia, jak również utrzymania się na rynku
pracy. W dalszym ciągu można zaobserwować słabe
zaangażowanie tej grupy osób w aktywność na rynku
pracy. Jednocześnie dotychczasowe działania
aktywizacyjne skierowane do powyższych kategorii
grup w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy
sytuacji zawodowej.
Wymienione grupy charakteryzują się stosunkowo
wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego na terenie
województwa podkarpackiego. Zgodnie z danymi
statystycznymi WUP w Rzeszowie Stan i struktura
bezrobocia w woj. Podkarpackim na koniec maja
Uzasadnienie:
2012 roku osób bezrobotnych w wieku 50+ było 17,9
%, gdzie w maju 2011 roku –16,6%. Przedstawione
dane świadczą o wzroście bezrobocia we wskazanej
kategorii osób. Wynikać to może między innymi
z niechęci pracodawców do zatrudniania osób
starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych
i gorzej wykwalifikowanych pracowników. Dlatego tak
ważne jest, aby skierować wsparcie tam, gdzie jest
ono
naprawdę
konieczne
oraz
skłonić
Projektodawców do wspierania osób w wieku 50 +
osób w zaistnieniu na rynku pracy i dostosować
wsparcie do rzeczywistych potrzeb tych osób.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projekt obejmuje szkolenia/kursy wraz z możliwością nabycia
kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności, które uprawniać
będą do podjęcia zatrudnienia w branżach: energetyka
odnawialna lub ochrona środowiska.
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Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

WAGA

15

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

WAGA

5

Uzasadnienie:

Wskazanie w kryterium niniejszych branż/sektorów
zatrudnienia wpisuje się w założenia Regionalnej
Strategii Innowacji w województwie podkarpackim na
lata 2005-2013, zgodnie z którą branże takie jak:
energetyka odnawialna i ochrona środowiska zostały
zakwalifikowane do „obszarów wysokiej szansy” czyli
sektorów najbardziej dynamicznie się rozwijających
w województwie podkarpackim.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
4. Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% uczestnicy
projektu zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na obszarach zmarginalizowanych gospodarczo tj.:
powiaty
bieszczadzki,
leski,
lubaczowski,
strzyżowski,
przemyski, brzozowski, niżański i kolbuszowski (zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 6 w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013).
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym
województwa podkarpackiego na lata 2007-2013
powiaty:
bieszczadzki,
leski,
lubaczowski,
strzyżowski, przemyski, brzozowski, niżański oraz
kolbuszowski
wskazane
są
jako
powiaty
zmarginalizowane pod względem gospodarczym.
Wymienione powiaty charakteryzują się również
najwyższymi stopami bezrobocia rejestrowanego na
terenie województwa podkarpackiego. Poprawa
konkurencyjności regionu Podkarpacia jako całości
wymaga wspierania w szczególności tych obszarów
Uzasadnienie:
województwa, które są najbardziej zagrożone
wykluczeniem i marginalizacją na regionalnym rynku
pracy. Realizacja projektów skierowanych do
mieszkańców tych powiatów pozwoli zapewnić im
bardziej intensywne wsparcie zawodowe i wpłynie na
zniwelowanie różnic w dostępie do bezpłatnego
wsparcia oferowanego w ramach projektów.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

WAGA

5

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

1-5

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
Beneficjent systemowy

Nie dotyczy
21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego

01.2008-12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

425 841 022,13

103 291 500,00

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
529 132 522,13

Kryteria dostępu
1.

Projekt jest skierowany do osób, z których co najmniej 80% do 31.12.2012 roku
nie było uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
realizowanego przez Beneficjenta.
Ustalenie niniejszego kryterium ma wyeliminować sytuację częstych
powrotów do projektu i bezskutecznego wspierania tych samych osób.
Dzięki aktywizacji większej liczby odbiorców wzrasta efektywność
wydatkowania środków finansowych.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Założone kryterium odnosi się do rekrutacji uczestników projektu w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL prowadzonej w roku obowiązywania
przedmiotowego Planu działania tj. w 2013 roku.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
2.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 50%
uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.
Założenie przedmiotowego kryterium podyktowane zostało koniecznością
skoncentrowania wsparcia wśród grupy osób młodych, których sytuacja na
podkarpackim rynku pracy w dalszym ciągu nie wygląda zadowalająco.
Nadal co 4 osoba w wieku do 30 roku życia pozostaje w ewidencji osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne. Ludzie młodzi z uwagi
na fakt, iż w mniejszym stopniu mogą konkurować z pracownikami
posiadającymi doświadczenie zawodowe należą do osób w szczególny
sposób zagrożonych bezrobociem. Ważnym elementem wsparcia będzie
eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotyka wskazana grupa
docelowa, która jest postrzegana w sposób stereotypowy przez
Uzasadnienie:
pracodawców i otoczenie społeczne jako osoby niedoświadczone
zawodowo. W związku z powyższym niezbędne jest priorytetowe
potraktowanie tej kategorii osób.
Założone kryterium odnosi się do rekrutacji uczestników projektu w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL prowadzonej w roku obowiązywania
przedmiotowego Planu działania tj. w 2013 roku.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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3.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych 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 ostatni dzień
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek
o dofinansowanie).
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.

Uzasadnienie:

4.

Założone kryterium odnosi się do rekrutacji uczestników projektu w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL prowadzonej w roku obowiązywania
przedmiotowego Planu działania tj. w 2013 roku.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ 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 ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie).
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.

Uzasadnienie:

Założone kryterium odnosi się do rekrutacji uczestników projektu w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL prowadzonej w roku obowiązywania
przedmiotowego Planu działania tj. w 2013 roku.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
5.
Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności
zatrudnieniowej:
ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%,
dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 40%,
dla osób w wieku 50 + – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 35%,
dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 20%,
dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 30%.
Powyższe kryterium podyktowane jest koniecznością planowania działań
projektowych w taki sposób, aby ich bezpośrednią konsekwencją było
podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Podjęcie zatrudnienia lub
pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia
stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL. Osiągnięcie efektu zatrudnieniowego
bezpośrednio wpłynie na realizację celu Działania 6.1, którym jest m.in.
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Efektywność
zatrudnieniowa świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych
Uzasadnienie:
w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego
rynku pracy. Pozwoli również na najbardziej efektywne wykorzystanie
środków finansowych w relacji koszt – rezultat.
Założone kryterium odnosi się do rekrutacji uczestników projektu w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL prowadzonej w roku obowiązywania
przedmiotowego Planu działania tj. w 2013 roku.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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KARTA DZIAŁANIA 6.2
Działanie 6.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
X
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
X
29.700.000,00 PLN
1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na
osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe
wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego b) szkolenia
i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystywania dotacji (wyłącznie dla osób, które
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – 549, w tym:
a) liczba osób w wieku 15-24 lata – 198
b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie – 99
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 198
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 75
- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 25
- w tym liczba osób z terenów wiejskich - 149
d) liczba osób w wieku 50-64 lata – 133
e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 100
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 460, w tym
- liczba osób w wieku 15-24 lata – 159
- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 173
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 59
- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 20
- w tym liczba osób z terenów wiejskich – 123
- liczba osób w wieku 50-64 lata –106
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej - 460
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, należących do jednej lub
obydwu poniższych kategorii:
osoby poniżej 30 r.ż.,
osoby w wieku 50+.
Rozwój
przedsiębiorczości
jest
jedną
z najskuteczniejszych
form
przeciwdziałania
bezrobociu oraz wzrostu aktywności zawodowej.
Osoby bezrobotne zdolne do pracy i deklarujące chęć
podjęcia samozatrudnienia natrafiają na bariery
związane głównie z brakiem jakichkolwiek funduszy,
które
umożliwiłyby
im
zaistnienie
jako Stosuje się do
Uzasadnienie:
mikroprzedsiębiorcy. Ustalenie powyższego kryterium
typu/typów
1
wynika z potrzeby wsparcia zarówno merytorycznego
operacji (nr)
jak i finansowego osób najbardziej potrzebujących na
podkarpackim rynku pracy czyli osób poniżej 30 roku
życia oraz osób w wieku 50+. Każda z tych kategorii
osób posiada różnego rodzaju bariery, które
uniemożliwiają start/powrót czy też utrzymanie się na
rynku pracy. Jeśli chodzi o osoby młode utrudniona
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aktywność zawodowa wynika np. z tego, iż
w mniejszym
stopniu
mogą
konkurować
z pracownikami
posiadającymi
doświadczenie
zawodowe, ponadto dopiero rozpoczynają swoją
karierę zawodową i często z braku funduszy nie mogą
rozpocząć działalności na własny rachunek.
Szczególna troska powinna być skierowana również
w stronę osób 50+, które bardzo często postrzegane
są jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani
pracownicy i przez to doświadczają różnego rodzaju
przeszkody w aktywności zawodowej. To z kolei rodzi
pesymistyczne nastawienie i niską motywację do
podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych u tych
osób.
W związku z powyższym założone kryterium zwiększy
zainteresowanie projektodawców grupami osób
znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, co z kolei przy wdrożonych projektach
spowoduje zmniejszenie odsetka osób poniżej 30
roku życia oraz osób w wieku 50+ w grupie osób
bezrobotnych województwa podkarpackiego.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do
momentu przystąpienia do projektu otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
Celem w/w kryterium jest wyeliminowanie sytuacji,
w których uczestnik projektu powtórnie otrzymuje
środki na podjęcie działalności gospodarczej ze
środków publicznych. Wsparcie w postaci bezzwrotnej
dotacji powinno zostać przeznaczone dla osób
najbardziej potrzebujących, które chcą poprzez Stosuje się do
Uzasadnienie:
otworzenie oraz utrzymanie własnej działalności
typu/typów
1
gospodarczej
aktywnie
funkcjonować
na
operacji (nr)
podkarpackim rynku pracy.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Finansowe wsparcie pomostowe (w przypadku założenia w projekcie tej formy wsparcia)
może zostać udzielone przez okres maksymalnie do 6 m-cy.
Doświadczenie płynące z realizowanych projektów
w latach poprzednich wskazuje, iż wsparcie
pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) jest pomocą
bardzo potrzebną początkującym przedsiębiorcom,
a wręcz niezbędną, natomiast wsparcie przedłużone
(od 6 do 12 miesięcy) w wielu przypadkach prowadzi
do
spadku
zaangażowania
w
prowadzenie
działalności, ponieważ co miesiąc beneficjent pomocy
Stosuje się do
otrzymuje bezzwrotne środki „na rachunki”. Biorąc
Uzasadnienie:
typu/typów
1
pod uwagę racjonalność i efektywność prowadzonych
operacji (nr)
działań ze środków EFS wsparcie pomostowe
finansowe będzie wypłacane maksymalnie przez
okres do 6 miesięcy, co pozwoli na wsparcie większej
liczby osób.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
4. Wydatki objęte pomocą publiczną (dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe
podstawowe, doradztwo specjalistyczne) stanowią nie mniej niż 80% całkowitych
wydatków projektu.
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Uzasadnienie:

Kryterium zostało wprowadzone w celu zwiększenia
efektywności wsparcia realizowanego w ramach
projektu. Celem projektów realizowanych w ramach
Działania 6.2 jest wsparcie osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą i w założeniu
potrzebujących środków finansowych na jej rozwój,
czyli dotacji i wsparcia pomostowego przy
jednoczesnym dostępie do wsparcia doradczego,
specjalistycznego. Ograniczenie doradztwa i szkoleń
ogólnych w początkowej fazie realizacji projektu oraz
kosztów zarządzania pozwoli na skuteczniejszą
i efektywniejszą pomoc uczestnikom projektu po
założeniu firmy, przez co będą oni mieli łatwiejszy
start i możliwość rozwoju.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji
inwestycyjnych.
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie
efektywnego wykorzystania środków EFS poprzez
zwiększenie ilości osób, które otrzymały środki na
pojęcie działalności gospodarczej. Nieefektywne
i nieuzasadnione jest zakładanie już w fazie
początkowej projektu, iż ponad 20% uczestników nie
będzie mogło otrzymać wsparcia finansowego,
natomiast otrzyma wyłącznie wsparcie szkoleniowe. Stosuje się do
Uzasadnienie:
Dlatego wprowadzenie przedmiotowego kryterium jest
typu/typów
1
niezbędne z punktu widzenia zarówno racjonalności
operacji (nr)
wydatkowania środków jak i z punktu widzenia osób,
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą
i inwestują swój czas w uczestnictwo w projekcie.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
6. 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
pozwoli
na
zagwarantowanie
dostępności zespołu projektowego dla uczestników
projektu, Instytucji Pośredniczącej i partnerów
lokalnych, w celu zwiększenia skuteczności
realizowanego wsparcia i reagowania na dynamicznie Stosuje się do
Uzasadnienie:
zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Ułatwi
typu/typów
1
również zarządzanie projektami (przede wszystkim
operacji (nr)
zarządzanie ryzykiem i komunikacją).
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
7. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu.
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Uzasadnienie:

Kryterium to umożliwia realizowanie projektów przez
większą liczbę Projektodawców. Pozwala na
precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, co z kolei
pozytywnie wpływa na zwiększenie efektywności
i stwarza warunki sprzyjające konkurencyjności
rozwiązań.
Kryterium to przyczyni się także do różnorodności
projektów realizowanych przez Projektodawców
i wyższej
jakości
składanych
wniosków
o dofinansowanie. Jednocześnie ograniczy koszty
zarządzania projektami.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie zapisów rejestru wniosków złożonych
na dany konkurs.
8. Projektodawca i Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze terytorialnym
i merytorycznym, którego dotyczy projekt tj. związane z realizacją projektów dotyczących
wspierania przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL lub udzielania
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych
z Funduszu Pracy (Powiatowe Urzędy Pracy) na obszarze województwa podkarpackiego.
Doświadczenie Projektodawców związane z udzielaniem
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
obszarze województwa podkarpackiego zapewni
sprawną i prawidłową realizację zaplanowanego
wsparcia dla osób zainteresowanych rozpoczynaniem
działalności gospodarczej.
Projektodawcy realizujący projekty związane ze
wspieraniem przedsiębiorczości posiadają:
- sprawdzone i funkcjonujące procedury związane
z bezpośrednim wsparciem uczestników projektu,
zarówno w zakresie doradztwa, szkolenia, jak Stosuje się do
Uzasadnienie:
i przygotowywania i oceniania biznesplanów związanych
typu/typów
1
z planowanymi, nowymi przedsięwzięciami,
operacji (nr)
- niezbędną znajomość uwarunkowań regionalnych.
Posiadają oni także konieczne doświadczenie związane
z
udzielaniem
i
raportowaniem
udzielonej
przedsiębiorcom pomocy publicznej, co jest kluczowe
dla prawidłowej i sprawnej realizacji działań
projektowych.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
9.
Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.
Wprowadzenie ograniczenia okresu realizacji projektu
maksymalnie do 30 czerwca 2015 roku wynika ze
zbliżającego się zakończenia obecnego okresu
programowania i konieczności dokonania w 2015 roku Stosuje się do
Uzasadnienie:
ostatecznych rozliczeń finansowych.
typu/typów
operacji (nr)
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
WAGA
Stosuje się do
Uzasadnienie:
typu/typów
operacji (nr)
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1

-

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja

6.1/6.1.1
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

I kw.

II kw.

III kw.

X

IV kw.

6 000 000,00 PLN
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
oraz nabywania kompetencji kluczowych.

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

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka
z następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
staże/praktyki zawodowe
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
subsydiowanie zatrudnienia.
5. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich).
1. Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań,
2. Prowadzenie badań i analiz,

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

3. Przygotowanie tłumaczenia i wydawanie
publikacji, opracowań i raportów,
4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju,
5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże,
wizyty studyjne,
6. Wypracowanie nowych rozwiązań.

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

TAK

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodowym

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

TAK

Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

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).
Realizacja
projektów
dla
Stosuje się do
mieszkańców
województwa
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1-5
podkarpackiego ma na celu
(nr)
zagwarantowanie, że działania
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projektowe będą wspierały rozwój
zasobów ludzkich w regionie oraz
oddziaływały na poprawę sytuacji
społeczno
–
gospodarczej
województwa. Ponadto kryterium
to jest uzasadnione regionalnym
charakterem
wsparcia
(podział
środków jest dokonywany zgodnie
z algorytmem
pomiędzy
poszczególne województwa).
Weryfikacja spełnienia kryterium
będzie odbywać się na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. 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
pozwoli
na
zagwarantowanie
dostępności
zespołu
projektowego
dla
uczestników projektu, Instytucji
Pośredniczącej
i
partnerów
lokalnych, w celu zwiększenia
Stosuje się do
skuteczności
realizowanego
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1-5
wsparcia.
Ułatwi
również
(nr)
zarządzanie projektami (przede
wszystkim zarządzanie ryzykiem
i komunikacją).
Weryfikacja spełnienia kryterium
będzie odbywać się na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach danego konkursu.
Kryterium
to
umożliwia
realizowanie
projektów
przez
większą liczbę Projektodawców.
Pozwala
na
precyzyjne
zaplanowanie przedsięwzięcia, co
z kolei pozytywnie wpływa na
zwiększenie efektywności i stwarza
warunki
sprzyjające
konkurencyjności rozwiązań.
Kryterium to przyczyni się także do
Stosuje się do
różnorodności
projektów
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1-5
realizowanych
przez
(nr)
Projektodawców i wyższej jakości
składanych
wniosków
o dofinansowanie. Jednocześnie
ograniczy
koszty
zarządzania
projektami.
Weryfikacja spełnienia kryterium
będzie odbywać się na podstawie
zapisów
rejestru
wniosków
złożonych na dany konkurs.
4. Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
ograniczenia
okresu
realizacji
projektu
maksymalnie do 30 czerwca 2015
roku wynika ze zbliżającego się
zakończenia obecnego okresu
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Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1-5

i konieczności
2015
roku
rozliczeń

programowania
dokonania
w
ostatecznych
finansowych.

Weryfikacja spełnienia kryterium
będzie odbywać się na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Projekt zakłada co najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
Celem
zastosowania
tego
kryterium jest zapewnienie, iż
realizacja
projektów
ponadnarodowych przyczyni się
nie tylko do wymiany informacji czy
też doświadczeń, ale przede
wszystkim
przyczyni
się
do
Stosuje się do
Uzasadnienie: zastosowania
konkretnego typu/ów projektów
1-5
rozwiązania w naszym kraju
(nr)
(regionie).
Weryfikacja spełnienia kryterium
będzie odbywać się na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
Uzasadnienie:

-
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WAGA
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

-

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Wsparcie w ramach Priorytetu VI PO KL koncentruje się na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych
zawodowo, co koresponduje z celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia2007-2013 „Wzrost poziomu
zatrudnienia i spójności społecznej”.
Ważnym mechanizmem zapewniającym komplementarność procesu wdrażania VI PO KL są działania podejmowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP).
Zaktualizowana wersja przedmiotowego dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 10
stycznia 2012 roku. W ramach RPO WP istnieją osie priorytetowe mające na celu spójny i ukierunkowany rozwój regionu,
zarówno w zakresie konkurencyjności gospodarki regionu, jak i rozwoju infrastruktury publicznej. W ramach osi
priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” realizowane będzie wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw
poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Priorytecie
VI PO KL będzie uzupełnieniem operacji realizowanych w ramach ww. osi priorytetowej. Priorytet VI, Działanie 6.2 PO KL
odnosi się do działań poprawiających jakość i dostępność usług szkoleniowo – doradczych wspierających rozwój
przedsiębiorczości, oraz tworzących warunki do rozwoju przedsiębiorczości (wsparcie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej). Powyższe koreluje ze wsparciem przewidzianym w I osi priorytetowej RPO WP, dotyczącym m.in.
przedsięwzięć infrastrukturalnych przy założeniu, iż nie będzie dopuszczalne wsparcie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, a wyłącznie wsparcie dla istniejących już podmiotów. Uzupełnieniem tych przedsięwzięć są działania
towarzyszące, polegające m.in. na szkoleniach skierowane do beneficjentów I osi priorytetowej.
Dodatkowo w celu zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi z innych
środków wspólnotowych zastosowano kryterium strategiczne w ramach przewidzianego konkursu w ramach Poddziałania
6.1.1 PO KL - „Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% uczestnicy projektu zamieszkujący w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach zmarginalizowanych gospodarczo tj.: powiaty bieszczadzki, leski,
lubaczowski, strzyżowski, przemyski, brzozowski, niżański i kolbuszowski (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)”.
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza również konsultacje społeczne, w ramach których opiniowane są propozycje
kryteriów dostępu i strategicznych z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów w województwie podkarpackim.
Powyższa forma pozwala wypracować formułę kryteriów, które w racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie,
a tym samym zapewnią synergię podejmowanych działań. Komplementarność zapewniona jest także poprzez konsultacje
zapisów Planów Działania pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Urzędem Marszałkowskim. Skoncentrowanie instytucji
i konsultacja założeń Planów Działań umożliwia zweryfikowanie racjonalności wykorzystania możliwości najsprawniejszego
działania dla regionu, założeń merytorycznych oraz środków finansowych. Ponadto Plany Działania w zakresie
komplementarności weryfikowane są na poziomie regionalnym przez członków Podkomitetu Monitorującego PO KL
Województwa Podkarpackiego.

17

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
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
65129
81172
80,24%
- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania
25924
17459
148,49%
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)
10198
10770
94,69%
- liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje
10166
10512
96,71%
- liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych
32
258
12,40%
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
344
344
100,00%
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
10198
10770
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
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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n/d
n/d

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

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
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu,
28388
31855
89,12%
w tym
- osoby z terenów wiejskich
17607
19919
88,39%
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej
1829
2190
83,52%
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
1829
2190
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
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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n/d
n/d

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

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
46787
34598
135,23%
projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uzyskały środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym

1472
19198
36617

2358
5841
19648

62,43%
328,68%
186,37%

7081

3449

205,31%

- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich

172
2747
5871

185
619
1951

92,97%
443,78%
300,92%

Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

7081

3449

n/d

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

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

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 zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu
3720
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
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
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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7732

48,11%

693

786

88,17%

693

786

n/d
n/d
n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Kontraktacja 2013 r.

2013 r.

1.

wynikająca z PD
na 2012

2.

Wydatki 2013 r.

wynikająca z PD
na 2013

3.

Wydatki 2014-2015 Wartość wydatków
wynikające z
w zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o
narastająco
płatność w 2013r.

Kontraktacja
Kontraktacja
2014 r.
narastająco
wynikajca z (w tym wynikająca
PD 2013
z PD 2013)

4.

5.

Ogółem publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz Pracy

PFRON

6=7+8+9+10

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Działanie 6.1

5 500 000,00

123 791 500,00

0,00

739 184 716,96

145 561 035,47

41 591 192,97

109 047,60

103 860 794,90

0,00

52 067 161,35

120 834 708,59

Poddziałanie 6.1.1

5 500 000,00

20 500 000,00

0,00

185 466 913,20

37 880 608,00

37 880 608,00

0,00

0,00

0,00

51 440 548,59

38 710 460,25

Poddziałanie 6.1.2

0,00

0,00

0,00

24 585 281,63

4 388 927,47

3 710 584,97

109 047,60

569 294,90

0,00

626 612,76

4 478 498,34

Poddziałanie 6.1.3

0,00

103 291 500,00

0,00

529 132 522,13

103 291 500,00

0,00

0,00

103 291 500,00

0,00

0,00

77 645 750,00

Działanie 6.2

11 171 160,00

29 700 000,00

0,00

190 645 969,34

23 456 251,00

23 456 251,00

0,00

0,00

0,00

60 174 031,70

27 936 805,46

Działanie 6.3

0,00

0,00

0,00

1 492 841,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 671 160,00

153 491 500,00

0,00

931 323 527,96

169 017 286,47

65 047 443,97

109 047,60

103 860 794,90

0,00

112 241 193,05

148 771 514,05

0,00

0,00

0,00

2 092 328,54

984 096,22

984 096,22

193 905,00

1 140 526,05

5 500 000,00

6 000 000,00

0,00

11 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

8 500 000,00

2 400 000,00

RAZEM PRIORYTET VI
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Rzeszów, 11.07.2013 r.

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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