Projekty systemowe

Powiatowych Urzędów Pracy
-kontynuacja w 2014 roku-
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Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych
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KRYTERIA DOSTĘPU - OBOWIĄZKOWE

1.

(zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015)
Projekt jest skierowany do osób, 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.

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).

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).

17 styczeń 2014 r.

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.

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.
Wyjaśnienie: Bierzemy pod uwagę wszystkich nauczycieli, którzy w 2012 roku
utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, czyli mających
w dokumentach (tj. umowie o pracę, świadectwie pracy, umowie cywilnoprawnej) zapisy wskazujące wprost, że świadczyli pracę jako nauczyciele
i sektor oświaty była ostatnim miejscem zatrudnienia przed zarejestrowaniem
się jako osoba bezrobotna.
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6. Projekt zakłada osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej:

następujących

wskaźników

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 uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej
wymienionych
grup
docelowych
–
wskaźnik
efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%.
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Uczestnicy projektu systemowego:

Grupą docelową projektu systemowego są osoby bezrobotne
zarejestrowane

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

spełniające

jednocześnie kryteria dostępu określone w Planie Działania dla
Priorytetu VI POKL na lata 2014-2015 dot. Poddziałania 6.1.3 POKL
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Typy projektów:

W ramach projektów systemowych mogą być finansowane instrumenty i
usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn.
zm.)
obejmujące
formy
wsparcia
wskazane
w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Powyższe instrumenty
i usługi realizowane są zgodnie z przepisami odpowiednich rozporządzeń
wykonawczych do ustawy.
Według SzOP PO KL obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. są to:
 Szkolenia
 Staże
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
 Prace interwencyjne
 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane
z podjęciem działalności gospodarczej.
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Typy projektów c.d.:
Przy wyborze form wsparcia należy uwzględnić efektywność
poszczególnych form wsparcia (konieczność spełnienia wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej określonego przez kryteria dostępu).
Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy dla uczestników projektu są ponoszone do kwoty
wynikającej z potrzeb zidentyfikowanych w projekcie.
Uczestnikom projektu systemowego udzielane są również usługi rynku
pracy w rozumieniu ustawy (pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy); usługi te nie są jednak finansowane w ramach
projektu systemowego.
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Istotne zmiany w dokumencie Projekty systemowe powiatowych
urzędów pracy z dnia 5 grudnia 2013 r. :
Zmodyfikowano dotychczasowy system uruchamiania środków FP
poprzez
umożliwienie
wydatkowania
środków
limitu
FP
przeznaczonego na EFS od początku roku budżetowego tj. przed
ustaleniem ostatecznego limity FP przeznaczonego na EFS od początku
roku budżetowego.
Ponadto doprecyzowano zapisy nt.
Finansowania wydatków ze środków publicznych na wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy dla uczestników projektu do kwoty
wynikającej z potrzeb zidentyfikowanych w projekcie realizowanym
przez PUP,
Obowiązku zachowania interwencji EFS na poziomie 85% wartości
wydatków kwalifikowalnych projektu w pełnym okresie realizacji
projektu,
Refundacji i certyfikacji wydatków.
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Alokacja na Poddziałanie 6.1.3.
Wartości projektów systemowych wg stanu
na 31.12.2013r. – 542 399 075,12 zł
z czego dofinansowanie – 522 782 053,63 zł

Kwota do zakontraktowania na rok 2014:
158 960 900 zł

w tym:

Kwota środków stanowiących krajowy wkład publiczny
(tzw."9") - 39 337 900 zł
Kwota środków stanowiących wkład unijny
(tzw."7") - 119 623 000 zł
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W tym:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Powiaty

bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski
jasielski
kolbuszowski
krośnieński
leski
leżajski
lubaczowski
łańcucki
mielecki
niżański
przemyski
przeworski
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski
strzyżowski
tarnobrzeski
OGÓŁEM

Środki na realizację
projektów w 2014 r. w PLN

Kwota środków stanowiących
krajowy wkład publiczny
(tzw."9")

Kwota środków stanowiących
wkład unijny
(tzw."7")

2 857 000
6 936 600
8 507 700
10 440 400
9 768 200
5 078 400
8 752 000
3 656 600
6 651 700
4 962 300
6 539 400
8 867 200
6 405 800
11 315 300
7 123 700
6 927 100
17 867 800
6 276 500
7 161 400
6 396 800
6 469 000

712 600
1 705 400
2 096 200
2 569 100
2 430 900
1 251 500
2 192 900
895 600
1 639 300
1 248 700
1 587 600
2 282 900
1 585 100
2 823 100
1 743 600
1 696 800
4 369 100
1 526 800
1 784 400
1 553 700
1 642 600

2 144 400
5 231 200
6 411 500
7 871 300
7 337 300
3 826 900
6 559 100
2 761 000
5 012 400
3 713 600
4 951 800
6 584 300
4 820 700
8 492 200
5 380 100
5 230 300
13 498 700
4 749 700
5 377 000
4 843 100
4 826 400

158 960 900

39 337 900

119 623 000
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Wkład własny
Wkład własny zostaje określony wyłącznie na poziomie wkładu
prywatnego w przypadku, gdy PUP założy w projekcie wsparcie
w ramach prac interwencyjnych związane z udzielaniem
pomocy publicznej – należy jednocześnie mieć na uwadze
planowane zmiany przepisów dot. pomocy publicznej.
W pozostałych przypadkach wkładu własnego nie należy
wykazywać.
Nie należy więc w projekcie wykazywać wydatków, które są
ponoszone ze środków fakultatywnych oraz ze środków na
działania aktywne z FP będącego w dyspozycji powiatu.
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W ramach projektu systemowego nie wykazuje się kosztów
pośrednich oraz wydatków w ramach cross-financingu.

Nie należy również wykazywać kosztów obsługi projektu.
Należy zapewnić taką organizację form wsparcia, aby umożliwić
ich zakończenie i rozliczenie finansowe przed upływem 2014 r.
Nie ma możliwości zaciągania jakichkolwiek zobowiązań
na 2015 r.!
Powiatowe Urzędy Pracy zobowiązane są do zachowania
interwencji EFS na poziomie 85% wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu w pełnym okresie realizacji projektu
systemowego (tj. w latach 2008 – 2014).

Tytuł projektu, oraz rachunek bankowy nie ulegają zmianie.
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Wydatki ponoszone w ramach projektu systemowego
muszą być zgodne z aktualnymi na dzień
sporządzenia wniosku dokumentami:
1.
2.
3.

4.
5.

Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL,
Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL,
Zasadami finansowania PO KL,
Wytycznymi „Projekty Systemowe PUP w ramach POKL”.
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Etapy przygotowania i zatwierdzania projektów systemowych


Termin złożenia wniosku do WUP do 31 stycznia 2014 r.



Ocena formalna 14 dni



Ocena merytoryczna 21 dni.



Przekazanie
przez
PUP
odpowiednich
upoważnień,
harmonogramu płatności i oświadczenia o kwalifikowalności
VAT (niezwłocznie po otrzymaniu pisma o pozytywnym wyniku
oceny merytorycznej)



Zawarcie aneksu do
zatwierdzenia wniosku.

umowy

ramowej
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–

15

dni

od

Uwaga!!!
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POKL z dnia 1 lipca 2013 r.
w przypadku niespełnienia kryterium dostępu
w ramach projektu, IP może uznać wszystkie
wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu
za niekwalifikowalne.
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Dokumenty niezbędne do przygotowanie wniosku:


Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach PO KL dostępna na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl
w zakładce Dokumenty do pobrania/Przygotowanie projektu.



Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
systemowego stanowiąca Załącznik nr 1 do dokumentu
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 5 grudnia 2013r.
dostępnego na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce
Dokumenty do pobrania/Dokumenty programowe.
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Wniosek należy złożyć wraz z pismem przewodnim
w 2 egzemplarzach papierowych
(tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej
GWA nie starszej niż 8.7
(plik .xml – ZIP_POKL) na płycie CD/DVD
z opisem zawierającym:
 tytuł projektu,
 sumę kontrolną wniosku,
 nazwę Projektodawcy
(Powiat x/Miasto X- Powiatowy Urząd Pracy w X)
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Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto również
zapoznać się z dokumentami:





FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL, czyli zestawienie pytań
i odpowiedzi w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007
FAQ dot. efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na
temat sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie
realizowanym w ramach PO KL 2007-2013
FAQ w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO
KL - najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania
i sprawozdawczości w ramach PO KL
Przedmiotowe dokumenty są dostępne na stronie www.efs.gov.pl
(Dokumenty i wytyczne > Dokumenty > Interpretacje Instytucji
Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki)
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Uwaga !!!
-

W przypadku załażenia w projekcie formy wsparcia w postaci Wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy należy we wniosku określić moment
zakończenia udziału uczestnika w projekcie.

-

Przesyłając korespondencję do WUP w piśmie przewodnim należy wskazać
dane identyfikujące konkretny projekt (nr projektu), również przedkładane
płyty winny być opisane w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja
(nr projektu, suma kontrolna – opis winien być wskazany na płycie, a nie na
kopercie).

-

Wszystkie zmiany w projekcie powinny być poprzedzone pismem z prośbą
o dokonanie zmian, wraz z którym należy przesłać wykaz proponowanych
zmian, dopiero po akceptacji przez IP zmian zaproponowanych w piśmie
należy
przesłać
skorygowany
wniosek
o
dofinansowanie
wraz
z oświadczeniem o nie wprowadzaniu do projektu zmian innych niż te, na
które IP wyraziła zgodę w piśmie.
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Jakie zapisy należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie
aby możliwa była weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu
określonych w Planie Działania na lata 2014-2015.
Kryterium 1: Projekt jest skierowany do osób, 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.

W punkcie 3.2 Grupy docelowe należy m.in. zawrzeć obligatoryjnie zapis:
Projekt jest skierowany do osób, 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 PUP w …………………….
Uwaga !!!
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.
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Status uczestnika powracającego do projektu w wieku 50 +:
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi uczestnik może rozpocząć udział
w projekcie tylko jeden raz w trakcie całego okresu jego realizacji i tylko raz
wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie. Niemniej jednak mając na
uwadze specyfikę projektów systemowych IZ PO KL wprowadziła następująca
możliwość:

Osoba, która w momencie powrotu do projektu spełniałaby kryterium osoby
50+, pomimo iż w momencie przystąpienia do projektu była osobą poniżej 50
roku życia wypełnia ponownie deklarację uczestnictwa ale wyłącznie na
potrzeby weryfikacji jego kwalifikowalności do
poszczególnych grup
docelowych w 2014 r.
W sytuacji takiej aktualizacji we wniosku o płatność podlega tylko i wyłącznie
tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników – wskaźnik „liczba osób w wieku 5064 lata, które zakończyły udział w projekcie”, przy jednoczesnym zawarciu
komentarza pod tabelą informującego o liczbie uczestników powracających
do projektu z tytułu spełnienia kryterium dotyczącego grupy docelowej tj.
osób bezrobotnych w wieku 50+.
Uwaga!!! Nie aktualizujemy wieku osoby powracającej w PEFS
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Kryterium 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).
W punkcie 3.1.1 należy zawrzeć dane odnośnie
* liczby osób bezrobotnych ogółem wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
* liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych
w PUP wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
* oraz należy na podstawie tych danych wskazać % bezrobotnych osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w stosunku do ogólnej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
W punkcie 3.1.2 Cel główny należy określić wskaźniki:
- Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych objętych wsparciem
w ramach projektu,
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Kryterium 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).

W punkcie 3.1.1 należy zawrzeć dane odnośnie
* ogólnej liczby osób bezrobotnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (jeżeli
była wcześniej ta dana wykazana nie ma potrzeby wykazywania jej po
raz drugi)
* liczby osób bezrobotnych w wieku 50+ zarejestrowanych w PUP wg
stanu na dzień 31.12.2013 r.
* oraz należy na podstawie tych danych wskazać % bezrobotnych osób
w wieku 50+ zarejestrowanych w PUP w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych bezrobotnych.

W punkcie 3.1.2 Cel głównym należy określić wskaźnik:
-Liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ objętych wsparciem w ramach
projektu.
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Kryterium 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.
W punkcie 3.1.2 w Cel głównym należy określić wskaźniki:

- Łączna liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ lub poniżej 25 roku życia
objętych wsparciem w ramach projektu
oraz
- Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież
NEET) objętych wsparciem, która otrzymała ofertę aktywizacji zawodowej
lub ofertę pracy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
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Kryterium 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.
W punkcie 3.2 Grupy docelowe należy m.in. zawrzeć obligatoryjnie
zapis:
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wszyscy nauczyciele
figurujący w rejestrze PUP w …………………, którzy utracili zatrudnienie
w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed
zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012r.
do 31.12.2012r. i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.

17 styczeń 2014 r.

Kryterium 6: kryteria odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej:

W punkcie 3.1.3 należy określić cel szczegółowy odnoszący się do
wskaźników efektywności zatrudnieniowej, np. Uzyskanie zatrudnienia/
samozatrudnienia przez osoby bezrobotne, które zakończyły udział
w projekcie w 2014 roku.
Dla tego celu należy określić procentowo następujące wskaźniki pomiaru
celu:
 Procent osób w wieku 50+, które po zakończeniu udziału w projekcie
uzyskały zatrudnienie – 35%
 Procent osób niepełnosprawnych, które po zakończeniu udziału
w projekcie uzyskały zatrudnienie – 20%
 Procent osób niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup
docelowych, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały
zatrudnienie – 45%
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Reasumując w punkcie 3.1.2 Cel Główny projektu we wniosku
o dofinansowanie należy wskazać następujące wskaźniki pomiaru celu:


Liczba osób bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie



Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych objętych wsparciem
w ramach projektu



Liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ objętych wsparciem
w ramach projektu



Łączna liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ lub poniżej 25 roku
życia objętych wsparciem w ramach projektu



Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia objętych
wsparciem (tzw. młodzież NEET), która otrzymała ofertę aktywizacji
zawodowej lub ofertę pracy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
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Przykładowy sposób wyliczenia wskaźników odnoszących się do kryteriów dostępu:

Punkt 3.1.1 - Procent niepełnosprawnych na dzień 31.12.2013 – np. 7.6%
oraz Procent osób 50+ na dzień 31.12.2013 – np19%
Punkt 3.2 i tabela 3.2.1 - Liczba osób skierowanych do projektu – np.100 osób
Wskaźniki Celu głównego odnoszące się do kryteriów dostępu:
 Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych objętych wsparciem
w ramach projektu – 8 Ogółem (100osób*7,6% = 7,6 a zatem co najmniej 8
osób)
 Liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ objętych wsparciem w ramach
projektu – 10 Ogółem (100osób*19%/2= 9,5 a zatem co najmniej 10 osób)
 Łączna liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ lub poniżej 25 roku życia
objętych
wsparciem
w
ramach
projektu
–
50
Ogółem
(100osób*50%=50osób)
 Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia objętych wsparciem (tzw.
młodzież NEET), która otrzymała ofertę aktywizacji zawodowej lub ofertę
pracy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji – 15 Ogółem– (50osób*30%=15
osób)
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Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie:
•

Brak odniesienia się w analizie problemu do sytuacji grupy docelowej
wskazanej do objęcia wsparciem.

•

Brak logicznego powiązania poszczególnych części wniosku (problem cel - grupa docelowa – działania)

•

Brak wskazania czy zamiar realizacji projektu był konsultowany
w środowisku lokalnym, jak również wśród potencjalnych beneficjentów
projektu.

•

Nieprawidłowe określenie źródeł weryfikacji w kontekście założonych
wskaźników pomiaru celu (m.in. określenie j.w., zaświadczenie
o ukończeniu udziału w projekcie, liczba)

•

Brak opisu grupy docelowej planowanej do objęcia wsparciem z punktu
widzenia istotnych dla projektu cech.

•

Zbyt ogólne przedstawienie kryteriów rekrutacji do projektu.

•

Brak bądź zbyt ogólny opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników
projektu. Należy zwrócić uwagę na bariery uczestnictwa tj. czynniki, które
mogą zniechęcić bądź uniemożliwić osobie bezrobotnej udział
w projekcie.
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Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie c.d.:
•
Niespójność
pomiędzy
poszczególnymi
częściami
wniosku
o dofinansowanie (cele, zadania, tabela 3.2.1) zwłaszcza w odniesieniu
do uczestników projektu.
•

Zbyt ogólne opisy w punkcie 3.3 Zadania (m.in. dotyczące zakresu
planowanych szkoleń).

•

Błędne wybranie/przypisanie do zadań celu szczegółowego w tabeli
3.3. Zadania.

•

Nieprecyzyjne zapisy odnośnie spełniania kryteriów dostępu.

•

Niepoprawne wyliczenie PP.

•

Nie odnotowanie w budżecie projektu faktu występowania PP i zadań
zleconych.

•

Brak wskazania metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu
prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną
i pomocą de minimis, bądź błędne wyliczenie.

•

Nie zachowanie chronologii zadań.
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Monitorowanie kryteriów dostępu we wniosku o płatność:
Kryterium nr 1: będzie weryfikowane przez IP na podstawie danych
w zawartych w Formularzu PEFS
Kryterium nr 2:
w załączniku nr 2 w tabeli nr 7 w części Inne wskaźniki określone we
wniosku o dofinansowanie - należy określić wskaźnik i wskazać jego
wartość docelową zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
- Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych objętych wsparciem
w ramach projektu w 2014 r.

Kryterium nr 3:
w załączniku nr 2 w tabeli nr 7 w części Inne wskaźniki określone we
wniosku o dofinansowanie - należy określić wskaźnik i wskazać jego
wartość docelową zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
- Liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ objętych wsparciem w ramach
projektu w 2014 r.
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Kryterium nr 4:
w załączniku nr 2 w tabeli nr 7 w części Inne wskaźniki określone we
wniosku o dofinansowanie należy określić wskaźniki i ich wartości
docelowe z wniosku o dofinansowanie
- Łączna liczba osób bezrobotnych w wieku 50+ lub poniżej 25 roku życia
objętych wsparciem w ramach projektu.
- Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia objętych wsparciem (tzw.
młodzież NEET), która otrzymała ofertę aktywizacji zawodowej lub ofertę
pracy w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.
Kryterium nr 5:
w załączniku nr 2 w tabeli nr 7 w części Inne wskaźniki określone we
wniosku o dofinansowanie należy określić wskaźnik (wartość docelowa –
nie określono)
- liczba bezrobotnych nauczycieli objętych wsparciem, którzy utracili
zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty w okresie od 01.01.2012r. do
31.12.2012r. i wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie.
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Kryterium 6:
Do wniosku o płatność należy dołączyć dodatkową tabelę nr 8A. Informacja
o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – zdodnie z kryteriami
dostępu określonymi w Planie Działania na lata 2014-2015.
W tabeli nr 8 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej
należy
monitorować
pozostałe
grupy
docelowe
analogicznie jak w poprzednim roku. Wartość docelową należy określić dla
wskaźnika nr 4 i 5 (na podstawie wniosku o dofinansowanie) w pozostałych
przypadka należy wskazać Nie określono.

Uwaga!!! wskaźnik nr 2 z tabeli nr 8 w tym osoby niekwalifikujące się do
żadnej z poniższych grup docelowych nie jest tożsamy z wskaźnikiem nr 3
z tabeli nr 8A. Procent osób niekwalifikujących się do żadnej z wyżej
wymienionych grup docelowych, które po zakończeniu udziały w projekcie
uzyskały zatrudnienie.
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Dziękuję za uwagę

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
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