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Plan działania na lata 2014-2015  
 

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, 35-302 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, których realizacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Beneficjent systemowy 21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego 

Okres realizacji projektu 01.2008-12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

528 388 605,70 PLN 158 449 600,00 PLN 686 838 205,70 PLN 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 90% do 
31.12.2013 roku nie było uczestnikami projektu systemowego w ramach 
Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez Beneficjenta. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie przedmiotowego kryterium ma na celu wyeliminowanie 
częstych powrotów osób do projektu, na rzecz osób nowych, które nigdy 
nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 
realizowanego przez Beneficjenta. Założone kryterium pozwoli zwiększyć 
wartości osiąganych wskaźników, w których uwzględniane są wyłącznie 
osoby „nowe”.  
Co roku napływa liczba absolwentów szkół, którzy wchodzą na rynek pracy 
i rzeczywiście tego wsparcia potrzebują. Dzięki aktywizacji większej liczby 
odbiorców wzrośnie skuteczność wsparcia i efektywność wydatkowania 
środków finansowych.  
Instytucja Pośrednicząca pozostawiła możliwość powrotów osób do 
projektu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez 
Beneficjenta na poziomie maksymalnie 10 %, aczkolwiek dotyczy to 
uzasadnionych przypadków, których zakończenie winno zostać 
uwieńczone efektem zatrudnieniowym. 

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 2014 roku. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Projekt jest skierowany 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). 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem osób 
niepełnosprawnych tj.: grupy osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, a także z konieczności zapewnienia osiągniecia 
określonych dla tej grupy wskaźników realizacji projektów. Na podstawie 
danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na koniec lipca 2013 
roku w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 5 991 osób 
niepełnosprawnych, co stanowi 4,1 % ogółu zarejestrowanych osób 
bezrobotnych. Ponieważ udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie 
bezrobotnych jest zróżnicowany terytorialnie, niezbędnym było 
dostosowanie kryterium do specyfiki lokalnej oraz możliwości działań 
powiatowego urzędu pracy.  

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 2014 roku. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji 
stanowiącej co najmniej połowę (1/2) proporcji 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). 

Uzasadnienie: 

Założenie kryterium podyktowane jest potrzebą objęcia wsparciem osób 
50 + tj.: osób doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy, 
a także wynika z konieczności zapewnienia osiągniecia określonych dla tej 
grupy osób wskaźników realizacji projektów. Na podstawie danych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na koniec lipca 2013 roku 
w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 27 162 osoby 50+, 
co stanowi 18,6 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Ponieważ 
udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych jest zróżnicowany 
terytorialnie, niezbędnym było dostosowanie kryterium do specyfiki lokalnej 
oraz możliwości działań powiatowego urzędu pracy.  

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 2014 roku. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 50% 
uczestników projektu muszą stanowić łącznie osoby powyżej 50 roku życia lub 
osoby młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30% osoby które nie mają 
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą 
przykładowo: wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, 
stażu lub ofertę pracy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium dostępu profilujące wsparcie pod kątem potrzeb osób poniżej 25 
roku życia oraz osób w wieku 50+ pozwoli na aktywizację przede 
wszystkim grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Grupy te stanowią wśród osób pozostających bez zatrudnienia na 
podkarpackim rynku pracy grupy wymagające szczególnego wsparcia ze 
względu na trudności w zakresie zaistnienia, jak również utrzymania się na 
rynku pracy.  
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. Natomiast osoby w wieku 50+ są grupą społeczną, która 
z uwagi na niską motywację i niechęć do przekwalifikowania się czy też 
podnoszenia zdobytych kwalifikacji postrzegana jest przez pracodawców 
jako mniej wydajni i gorsi pracownicy.  
Ustalając przedmiotowe kryterium została uwzględniona wewnętrzna 
specyfika wymienionych grup, która wymaga różnorodnego podejścia, 
w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. 

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 2014 roku. 
 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wszyscy nauczyciele figurujący 
w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy którzy utracili zatrudnienie w instytucjach 
sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako 
osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. i  wyrażą chęć 
uczestnictwa w projekcie 

Uzasadnienie: 

Obserwowany spadek liczby uczniów, a także racjonalizacja kosztów 
utrzymania szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzi nieuchronnie do wzrostu zwolnień wśród 
pracowników sektora oświaty. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (według stanu na dzień 30 czerwca br.) oraz z Systemu 
Informacji Oświatowej wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy w skali 
całego kraju zwolnionych zostało łącznie 19 458 nauczycieli. W samym 
województwie podkarpackim w roku 2012 zostało zarejestrowanych jako 
osoby bezrobotne 3.311 nauczycieli.  
Objęcie wsparciem wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie w roku 2012 
wynika z faktu, iż w ramach Poddziałania 8.1.2 wsparciem zostaną objęci 
nauczyciele którzy utracili zatrudnienie w roku 2013 oraz z możliwości 
absorpcji w ramach Poddziałania 6.1.3 w roku 2014.  
 
 
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 2014 roku. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej: 

 dla osób w wieku 50 + – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 35%, 

 dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na  
poziomie co najmniej 20%, 

 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się 
do żadnej z wyżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 
45%. 
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Uzasadnienie: 

Dążeniem Beneficjentów realizujących projekty systemowe w ramach 
Poddziałania 6.1.3 PO KL winno być podjęcie zatrudnienia lub pracy na 
własny rachunek przez uczestników projektu. Efektywność zatrudnieniowa 
świadczy o właściwym doborze działań zainicjowanych w ramach projektu 
do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. 
Ustalenie przedmiotowego kryterium wskazującego minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej ma zmobilizować Beneficjentów do 
dokonania już na etapie planistycznym projektu rzeczywistej diagnozy 
potrzeb rynku pracy w odniesieniu do grupy potencjalnych odbiorców. 
W konsekwencji przełoży się to na najbardziej efektywne wykorzystanie 
środków finansowych zainwestowanych na rzecz najbardziej 
potrzebujących. 

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 2014 roku. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

*Kontynuacja realizacji Projektów systemowych powiatowych urzędów pracy wynika z decyzji IZ PO KL przedłużającej realizację 
przedmiotowych projektów do końca 2014 roku.  
Zakłada się wysokość alokacji na rok 2014 tożsamą z rokiem 2013. 
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KARTA DZIAŁANIA 6.2 

 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana alokacja 2 893 270,00 PLN* 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

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 i/lub 

b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, 
które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

Przewidywane 
wskaźniki konkursu  

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – 53, w tym: 

a) liczba osób w wieku 15-24 lata – 20 

b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie – 18 

c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 40 

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 25 

- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 5 

- w tym liczba osób z terenów wiejskich - 35 

d) liczba osób w wieku 50-64 lata – 20 

e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 25  

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 44, w tym  

- liczba osób w wieku 15-24 lata – 18 

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 36 

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 22 

- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 4 

- w tym liczba osób z terenów wiejskich – 33 

- liczba osób w wieku 50-64 lata –18 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej - 44 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów  

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w powiatowym urzędzie pracy województwa podkarpackiego, należących do jednej lub 
kilku z następujących kategorii: 

- osoby poniżej 30 roku życia; 

- osoby w wieku 50+;  

- osoby niepełnosprawne. 

Przy czym, co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić łącznie osoby 
powyżej 50 roku życia lub osoby młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30 % 
osoby które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET). 
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Uzasadnienie: 

Preferowane kategorie grup docelowych tj.: osoby 
poniżej 30 (w tym poniżej 25) roku życia, osoby w 
wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne wynikają z 
niezmiennie identyfikowanych w województwie 
podkarpackim specyficznych problemów i trudności 
tych grup na rynku pracy. Każda z tych kategorii 
osób posiada różnego rodzaju bariery, które 
uniemożliwiają start, powrót czy też utrzymanie się 
na rynku pracy. W odniesieniu do osób młodych 
utrudniona aktywność zawodowa wynika z tego, iż w 
mniejszym stopniu mogą konkurować z 
pracownikami posiadającymi doświadczenie 
zawodowe, poza tym dopiero rozpoczynają swoją 
karierę zawodową i często z braku środków 
finansowych nie mogą rozpocząć działalności na 
własny rachunek. Natomiast osoby w wieku 50+ 
bardzo często postrzegane są jako mniej wydajni i 
gorzej wykwalifikowani pracownicy  przez co mają 
trudności w znalezieniu pracy. Czynniki te wpływają 
na spadek motywacji i umiejętności odnalezienia się 
na rynku pracy oraz mają wpływ na nabycie 
dodatkowych umiejętności/kwalifikacji zawodowych. 
Szczególna troska powinna być skierowana również 
w stronę osób niepełnosprawnych, które ze względu 
na posiadanie barier natury fizycznej jak i mentalnej 
mają zdecydowanie mniejsze szanse na 
zatrudnienie i zaistnienie na rynku pracy. 
Mając na uwadze, iż rozwój przedsiębiorczości jest 
jedną z najskuteczniejszych form przeciwdziałania 
bezrobociu oraz wzrostu  aktywności zawodowej 
założono niniejsze kryterium, które zwróci 
zainteresowanie Beneficjentów w pożądanym 
kierunku z punktu widzenia potrzeb regionalnych, 
a osobom bezrobotnym umożliwi zaistnienie na 
rynku pracy jako mikroprzedsiębiorcy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

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.  

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe kryterium zostało założone celem 
wyeliminowania 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 otworzenie oraz 
utrzymanie własnej działalności gospodarczej 
aktywnie funkcjonować na podkarpackim rynku 
pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Wydatki dotyczące dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego finansowego 
stanowią minimum 80% całkowitych wydatków projektu. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium zostało wprowadzone w celu zwiększenia 
efektywności udzielanego wsparcia realizowanego 
w  projektach w ramach Działania 6.2 PO KL. 
Założeniem ich jest wsparcie osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebujących 
środków finansowych na jej rozwój, czyli dotacji 
i wsparcia pomostowego finansowego. 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.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji 
inwestycyjnych. 

Uzasadnienie: 

Założenie kryterium zostało podyktowane  
zapewnieniem efektywnego wykorzystania środków 
EFS poprzez zwiększenie liczby osób, które 
otrzymały bezzwrotne 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. Zatem wprowadzenie 
przedmiotowego kryterium jest niezbędne z punktu 
widzenia zarówno racjonalności wydatkowania 
środków finansowych 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. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. 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 
udostępniania pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu 
uczestników projektu z podmiotem realizującym 
dany projekt, a także sprawnego i szybkiego 
reagowania Beneficjentów na ewentualne 
zagrożenia i zmieniający się rynek pracy koniecznym 
jest zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego. Uzasadnione jest to 
również regionalnym charakterem wsparcia 
i zapewnieniem odpowiedniej bliskości zespołu 
projektowego z Instytucją Pośredniczącą 
i partnerami lokalnymi, celem skuteczności działań 
realizowanych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 
w regionie. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

6. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 



9 

 

 

Uzasadnienie: 

Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie 
ilości wniosków składanych przez jednego 
Beneficjenta na rzecz podniesienia jakości dwóch 
projektów składanych w ramach konkursu. 
Koncentracja Beneficjenta na opracowaniu 
maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie 
prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb 
grup docelowych, do których kierowane będzie 
wsparcie, co będzie skutkować trafniejszym 
dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we 
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań 
w zakresie aktywizacji zawodowej na określonym 
terenie. Doświadczenie wskazuje, iż większa liczba 
wniosków składanych przez jednego Beneficjenta 
koreluje z obniżeniem ich jakości merytorycznej 
i uniemożliwia ocenę rzeczywistego potencjału 
instytucjonalnego Beneficjenta.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie zapisów rejestru wniosków złożonych 
na dany konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

7. Projektodawca i Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 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). 

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. 

Projektodawcy realizujący projekty związane ze 
wspieraniem przedsiębiorczości posiadają sprawdzone 
i funkcjonujące procedury związane z bezpośrednim 
wsparciem uczestników projektu, zarówno w zakresie 
doradztwa, szkolenia, jak i przygotowywania i oceniania 
biznesplanów związanych z planowanymi, nowymi 
przedsięwzięciami. 

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. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

8. Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku. 
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Uzasadnienie: 

Celem terminowego rozliczenia Działania oraz mając 
na uwadze możliwie pełne i efektywne wykorzystanie 
dostępnej alokacji Instytucja Pośrednicząca założyła 
ostateczny termin zakończenia realizacji projektu tj. 
do 30 czerwca 2015 roku.  
Możliwość zakończenia realizacji projektów w  roku  
2015 roku została dopuszczona przez Instytucję 
Zarządzającą, tym samym jest to zgodne z art. 56 
ust 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w 
którym ostateczny termin kwalifikowania wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych w okresie 
programowania 2007-2013 został wskazany do 31 
grudnia 2015 r. 
Obligatoryjny termin zakończenia realizacji projektów 
nie wykraczający poza 30 czerwca 2015 roku 
pozwoli na wsparcie merytoryczne i efektywne 
wykorzystanie dostępnych środków, tym samym nie 
zaburzając dokonania ostatecznych rozliczeń 
finansowych.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 

1. Premiowane będą projekty, w których 50 % uczestników będą 
stanowiły osoby bezrobotne w wieku 50+. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Istotnym problemem naszego społeczeństwa jest 
stosunek do środowisk społecznych, które określa 
się jako słabsze a więc takie, które z różnych 
powodów znajdując się na obrzeżach życia 
społecznego, w niewielkim zakresie korzystają 
z pozytywnych przemian doświadczanych przez 
polskie społeczeństwo. Jedno z takich środowisk 
tworzą osoby starsze, które stanowią grupę 
społeczną doświadczającą szczególnych trudności 
związanych z utrzymaniem zatrudnienia czy też 
powrotem na rynek pracy. Potwierdzeniem ich 
trudnej sytuacji są dane statystyczne, gdzie na 
koniec lipca 2013 roku w województwie 
podkarpackim zarejestrowanych było 27 162 osoby 
w wieku 50+, co stanowi aż 18,6 % ogółu 
zarejestrowanych osób bezrobotnych (dane WUP 
w Rzeszowie).  
Osoby powyżej 50 roku życia nastawione często 
pesymistycznie mają bardzo niską motywację do 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. 
W przypadku zagrożenia utratą pracy doświadczają 
sporych trudności w znalezieniu nowego 
zatrudnienia. Niezadowalająca sytuacja tych osób 
wynika między innymi z niechęci pracodawców do 
ich zatrudniania postrzeganych jako mniej wydajnych 
i gorzej wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie 
ich ze względu na ich niekorzystną sytuację na 
podkarpackim rynku pracy pozwoli na pokonanie 
wielu barier natury osobowościowej, ponadto dzięki 
stworzeniu im warunków umożliwiających utworzenie 
własnej działalności gospodarczej wzmocni ich wiarę 
w siebie, zmotywuje do podejmowania coraz to 
odważniejszych kroków w życie społeczne 
i zawodowe.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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2. Premiowane będą projekty, w których 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). 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Premiowanie wniosków, w których zastosowano 
niniejsze kryterium zapewni podejmowanie 
aktywnych działań na rzecz osób bezrobotnych na 
terenach o najtrudniejszej sytuacji na podkarpackim 
rynku pracy. 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. Realizacja projektów skierowanych 
do mieszkańców tych powiatów pozwoli zapewnić 
bardziej intensywne wsparcie, a także pozwoli 
osobom bezrobotnym zamieszkującym te tereny na 
łatwiejszy dostęp do wsparcia, a dzięki temu 
uzyskanie środków finansowych pozwalających na 
rozwój własnej działalności gospodarczej. Poprawa 
konkurencyjności regionu Podkarpacia jako całości 
wymaga wspierania w szczególności tych obszarów 
województwa, które są najbardziej zagrożone 
wykluczeniem i marginalizacją na regionalnym rynku 
pracy.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

* Założenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 6.2 zakładającego przekroczenie alokacji na Działanie wynika 

z konieczności osiągnięcia 100% certyfikacji na koniec realizacji programu,  
Konkurs zostanie ogłoszony w przypadku wyrażenia zgody przez IZ na nadkontraktację. 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI 

 

 
 

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 realizowana jest 
poprzez poniższe mechanizmy działań: 

1. Konsultacje zapisów Planów Działania (PD) pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, a Urzędem Marszałkowskim. Dzięki 
zaangażowaniu instytucji w tworzenie PD możliwe jest efektywne wykorzystanie sił i środków zarówno EFS jak 
i EFRR.  

2. Weryfikowanie Planów Działań przez członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego.  

3. Przeprowadzanie przez Instytucję Pośredniczącą konsultacji społecznych, w ramach których opiniowane są 
propozycje kryteriów dostępu i strategicznych z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów. Przedmiotowe 
konsultacje umożliwiają wypracowanie kształtu i brzmienia kryteriów, w taki sposób który pozwoli na produktywne ich 
spełnienie przez Beneficjentów, zapewniając synergię podejmowanych działań.  

4. Funkcjonujące w ramach Instytucji Pośredniczącej grupy robocze, stanowiące pewnego rodzaju „narzędzia” 
koordynacji umożliwiające sprawny sposób tworzenia Planów działań. Plusem w tym względzie jest również 
zlokalizowanie wdrażania Priorytetów VI-IX w jednej Instytucji Pośredniczącej, co predestynuje na bieżąco spotkania 
i koordynację podejmowanych czynności w ramach wskazanych Priorytetów wdrażanych na szczeblu regionalnym.  

5. Położenie szczególnego nacisku na powiązanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 
z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 na obszarze poszczególnych powiatów, co zapewni wysoką skalę oddziaływania 
projektów w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego realizowanych w ramach PO KL oraz RPO województwa 
podkarpackiego. 

6. Zastosowanie kryterium strategicznego przewidzianego w konkursie zamkniętym w ramach Działania 6.2 PO KL - 
Premiowane będą projekty, w których 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). 

Ponadto założenia i cele Planu Działania dla Priorytetu VI PO KL są komplementarne z działaniami podejmowanymi 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). 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. W ramach tej osi dodatkowe preferencje będą miały projekty 
realizowane przez przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Działania 6.2 PO KL, które 
odnoszą się do działań poprawiających jakość i dostępność usług szkoleniowo – doradczych wspierających rozwój 
przedsiębiorczości, oraz tworzących warunki do rozwoju przedsiębiorczości tj.: wsparcia na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Uzupełnieniem tych przedsięwzięć są działania towarzyszące, polegające m.in. na szkoleniach skierowane 
do Beneficjentów I osi priorytetowej. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu VI wg celów szczegółowych 
 

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 

2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 

2015 r.*

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika 

w 2015 r.

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym 78 183 92 779 81 172 114,30%

 - liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 31 062 32 212 17 459 184,50%

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem) 12 402 12 933 10 770 120,08%

- liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 12 215 12 675 10 512 120,58%

- liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 187 258 258 100,00%

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 

systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
344 344 344 100,00%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (ogółem)
12 402 12 933 10 770 120,08%

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych 

w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
95% 100% 100% 100,00%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w 

ramach Priorytetu, w tym
32 955 36 352 31 855 114,12%

 - osoby z terenów wiejskich 20 560 22 259 19 919 111,75%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 273 2 432 2 190 111,05%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
2 273 2 432 2 190 111,05%

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu VI wg celów szczegółowych

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika

Planowana wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 

2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 

2015 r.*

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika 

w 2015 r.

Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły 

udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym
52 770 58 325 34 598 168,58%

 - osoby niepełnosprawne 1 793 2 358 2 358 100,00%

 - osoby długotrwale bezrobotne 22 130 24 473 5 841 418,99%

- osoby z terenów wiejskich 42 430 46 838 19 648 238,39%

Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uzyskały 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
8 405 8 578 3 449 248,71%

 - osoby niepełnosprawne 188 208 185 112,43%

 - osoby długotrwale bezrobotne 3 357 3 416 619 551,86%

 - osoby z terenów wiejskich 6 809 6 932 1 951 355,30%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy)

8 405 8 578 3 449 248,71%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w 

ramach Priorytetu 
5 025 7 732 7 732 100,00%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 744 786 786 100,00%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
744 786 786 100,00%

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki produktu

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 rezultatu

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

Wskaźniki produktu

* Planowana wartość wskaźników do osiągnięcia do końca 2015 roku uwzględnia kontynuację realizacji Projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w roku 2014 (wartość 

tożsama z wartością w roku 2013) oraz projekty wyłonione do dofinansowania w ramach Działania 6.2 (planowane ogłoszenie konkursu – I kwartał 2014 roku).  
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wynikająca z 

PD na 2013

wynikająca z PD na 

2014-2015
Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON

1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Działanie 6.1 0 158 449 600 0 893 838 373 199 821 596 41 270 552 38 183 158 512 861 0 5 728 849 192 343 823

Poddziałanie 6.1.1 0 0 0 182 446 080 40 731 641 40 731 641 0 0 0 5 728 849 47 110 612

Poddziałanie 6.1.2 0 0 0 24 554 087 640 355 538 911 38 183 63 261 0 0 573 136

Poddziałanie 6.1.3 * 0 158 449 600 0 686 838 206 158 449 600 0 0 158 449 600 0 0 144 660 075

Działanie 6.2 ** 0 2 893 270 0 190 918 320 36 325 183 36 325 183 0 0 0 5 891 656 36 652 174

Działanie 6.3 0 0 0 1 492 842 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM PRIORYTET VI 0 161 342 870 0 1 086 249 535 236 146 779 77 595 735 38 183 158 512 861 0 11 620 505 228 995 997

w tym projekty 

innowacyjne 0 0 0 2 050 644 193 905 193 905 0 365 215

w tym projekty 

współpracy 

ponadnarodowej 

0 0 0 6 000 000 4 500 000 4 500 000 1 500 000 3 000 000

Wartość wydatków 

w zatwierdzonych 

wnioskach o 

płatność w 2014r.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

2014 r.

Kontraktacja 2014 r.

Kontraktacja 

2015 r.

Kontraktacja 

narastająco 

(w tym wynikająca z 

PD 2014-2015)

Wydatki 2014 r.

Wydatki budżetowe 

2015 wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

 
*Kontynuacja realizacji Projektów systemowych powiatowych urzędów pracy wynika z decyzji IZ PO KL przedłużającej realizację przedmiotowych projektów do końca 2014 roku.  
Zakłada się wysokość alokacji na rok 2014 tożsamą z rokiem 2013. 
** Założenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 6.2 zakładającego przekroczenie alokacji na Działanie wynika z konieczności osiągnięcia 100% certyfikacji na koniec realizacji 
programu,  
Konkurs zostanie ogłoszony w przypadku wyrażenia zgody przez IZ na nadkontraktację. 
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 22.11.2013 r. 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 
 


