
Strona 1 z 23 

 
 

Plan działania na rok 2009 
 

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 siedziby ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów 

Telefon 017 850 92 00 Faks 017 852 44 57 

E-mail wup@wup-rzeszow.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Grzegorz Wyciślak,  
tel. 017 850 92 82,  

e-mail: gwycislak@wup-rzeszow.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

/ numer Działania lub 
Poddziałania 

Nie dotyczy 

Adres siedziby --- 

Telefon --- Faks --- 

E-mail --- 

 

mailto:wup@wup-rzeszow.pl
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KARTA DZIAŁANIA 6.1 

 
Poddziałanie 6 .1.1 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

  
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 wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez 
zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; 
 

6. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod 
organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca 
rotacyjna); 

 
7. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie 

w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca 
zamieszkania; 
 

8. organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie 
pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy;  
 

9. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym; 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

 
1. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób) stanowią wyłącznie 

osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia (podział środków 
jest dokonywany zgodnie z algorytmem pomiędzy 
poszczególne województwa). Kryterium weryfikowane 
będzie na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
wskazanym w Dokumentacji Konkursowej. 
  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-7 

 
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 

podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta 
powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym 
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający 
projektem wskazany we wniosku). 
 

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
1-9 
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Zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika 
z konieczności stałego reagowania beneficjentów na 
dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy, 
a także zapewnienia odpowiedniej bliskości zespołu 
projektowego do problemów napotykanych przez 
uczestników projektu i ścisłą współpracę zespołu 
projektowego z Instytucją Pośredniczącą i partnerami 
lokalnymi umożliwiając realizację zasady rozwoju 
lokalnego. Umieszczenie ośrodka administrującego 
projektem na terenie województwa ułatwi 
zarządzanie projektem (przede wszystkim jego 
zakresem, ryzykiem i komunikacją), a tym samym 
zwiększy skuteczność działań realizowanych na 
rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Jest to 
tym bardziej pożądane, iż 59% firm (beneficjentów 
ostatecznych) uczestniczących we wsparciu 
w ramach Działania 2.3 SPO RZL wskazało że 
bliskość firm szkoleniowych jest ważna dla 
skutecznej realizacji projektu

1
. Kryterium 

weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu wskazanym w Dokumentacji Konkursowej. 
 

operacji (nr) 

 
3. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN 

 

Uzasadnienie: 

 

Ustalona wartość daje gwarancję realizacji takich 
projektów, które w sposób adekwatny i kompleksowy 
odpowiadać będą na potrzeby osób i grup znajdujących 
się w trudnej sytuacji na runku pracy. Projekty takie 
zapewnią tym osobom  jak najpełniejsze wsparcie 
umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie na 
otwartym rynku pracy. Kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym w 
Dokumentacji Konkursowej. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-9 

 
4. Jeden podmiot działając jako beneficjent  może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach 

jednego konkursu. 
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium to z jednej strony ułatwi ocenę zdolności 
projektodawcy do realizacji kilku projektów (ocena 
zdolności finansowej i zapewnienia wymaganej liczby 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników) 
z drugiej zaś ograniczy liczbę podobnych projektów 
składanych przez jednego projektodawcę. Przyczyni 
się to do różnorodności projektów realizowanych 
przez beneficjentów i wyższej jakości składanych 
wniosków o dofinansowanie projektów. 
Określenie ww. kryterium ma na celu również 
stworzenie warunków umożliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej liczbie 
beneficjentów. Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów rejestru wniosków złożonych na 
dany konkurs.  
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-9 

Kryteria strategiczne 

 
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku 

powyżej 45 roku  życia. 

 

WAGA 7 pkt 

Uzasadnienie: 
 
Osoby powyżej 45 roku życia są grupą społeczną 
doświadczającą szczególnych trudności związanych 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 

1-4, 
6-7 

                                                 
1
 Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 2004-2006” 
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ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika 
to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania 
osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajni 
i gorzej wykwalifikowani pracownicy, jak również 
z niewielkiej motywacji osób starszych do 
podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, 
czy też do całkowitego przekwalifikowania 
w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. 
Osoby w wieku 45+ znacznie częściej niż pozostali 
bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia 
długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co dodatkowo 
utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy 
społecznej, borykają się również z zupełnie innymi 
problemami niż osoby wchodzące po raz pierwszy na 
rynek pracy. Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej.  
 

 
2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów 

szkoleniowych dla osób powyżej 50 roku życia  wypracowanych na 
podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL a ponadto osoby z 
tej grupy stanowią 100% uczestników projektu.   

 

WAGA 8 pkt 

Uzasadnienie: 

 
Wykorzystanie wypracowanych w ramach inicjatywy 
wspólnotowej rozwiązań dotyczących szkoleń 
realizowanych na potrzeby grupy osób 50+ pozwoli 
na zapewnienie w ramach realizowanych projektów 
skutecznego i innowacyjnego wsparcia. Modelowe 
programy opracowane zostały w oparciu o najlepsze 
doświadczenia krajów członkowskich związane 
z realizacją projektów dla grup wymagających 
specyficznych metod wsparcia oraz indywidualnego 
podejścia do ich problemów związanych 
z funkcjonowaniem na otwartym rynku pracy. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 

1-4, 
6-7 

 
3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: 
bieszczadzkiego, niżańskiego, strzyżowskiego, leskiego, 
brzozowskiego, a ponadto  osoby z tej grupy stanowią 100% 
uczestników projektu.  

 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: 

 
Wymienione powiaty charakteryzują się stosunkowo 
wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego, która 
stanowi ponad 150% wartości średniej stopy 
bezrobocia na terenie województwa podkarpackiego 
(12,6 % - dane WUP na koniec sierpnia 2008r.). 
Obszary tych powiatów cechują zróżnicowane 
problemy mające wpływ na zwiększony w stosunku 
do średniej województwa poziom bezrobocia  
a poprzez to wymagają zastosowania szczególnego 
wsparcia. Realizacja projektów skierowanych do 
mieszkańców tych powiatów pozwoli zapewnić 
bardziej intensywne wsparcie skierowane na obszary 
zagrożone szczególnym wykluczeniem 
i marginalizacją na regionalnym rynku pracy. Pozwoli 
to osobom bezrobotnym zamieszkującym na terenie 
wymienionych powiatów na łatwiejszy dostęp do 
bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach 
projektu oraz wpłynie na aktywizację mieszkańców 
tych terenów, w większości przypadków 
pozbawionych możliwości uczestnictwa w projektach 
realizowanych w większych centrach gospodarczych 
regionu. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-7 
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odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej.  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

 
4. Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią osoby, 

które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących 

pracowników 
 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: 

Określenie w/w kryterium ma na celu 
zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z 
niekorzystnej sytuacji gospodarczej na rynku pracy w 
odniesieniu do osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się 
do typu/typów 
operacji (nr) 

1-7 

 
Poddziałanie 6 .1.2 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw. X IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

 
1. projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. 

poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: 
- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy 
- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich 
i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na 
terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez 
nie zadań; 
 

2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym 
rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: 
- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż 
- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług 
szkoleniowych 
- migracji zarobkowych na terenie regionu 
   
  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

 
1. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób) stanowią wyłącznie 

osoby zatrudnione w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie województwa podkarpackiego.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia (podział 
środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem 
pomiędzy poszczególne województwa). Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu wskazanym w Dokumentacji 
Konkursowej. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

3. 

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
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operacji (nr) 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

 
 
Poddziałanie 6 .1.3 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

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

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

   

Beneficjent systemowy 21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego (wszystkie) 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X 
Jeżeli NIE – należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2008 – 12.2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2008 

84 461 500 
PLN 

w roku 
2009 

84 000 000 
PLN 

ogółem w 
projekcie 

286 740 477 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 
w latach 

2007-2008 

Nie dotyczy 
w roku 
2009 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.  

 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

    

    

    

    

Beneficjent systemowy - 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK  Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
- 

NIE  
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Okres realizacji projektu - 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku 
2009 

- 
ogółem w 
projekcie 

- 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde  
w roku 
2009 

  
na koniec 
realizacji 
projektu 

 

miękkie     

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
 

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1 

 
 
 

Nr 

Działania
Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika 

do osiągnięcia 

w roku 2009

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w 

ramach Działania, w tym
14000

- liczba osób w wieku 15-24 lata 3529

- liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie 1477

- liczba osób długotrwale bezrobotnych 988

- liczba osób niepełnosprawnych 399

- liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie 3118

- liczba osób w wieku 50-64 lata 1757

- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 4207

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w 

szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu 

widzenia regionalnego rynku pracy 

272

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą

Działanie 6.1
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KARTA DZIAŁANIA 6.2 

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

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

 
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie 

spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów 
(jednego lub kilku): 
 
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego 
Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej), 
 
-wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie 
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia 
dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie 
dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); 
 

2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne; 
 

3. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

 
1. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób) stanowią wyłącznie 

osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia (podział 
środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem 
pomiędzy poszczególne województwa). Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu wskazanym w Dokumentacji 
Konkursowej. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 

podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta 
powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym 
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem 
wskazany we wniosku). 
 

Uzasadnienie: 

 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika 
z konieczności stałego reagowania beneficjentów 
na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości 
zespołu projektowego do problemów napotykanych 
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę 
zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą i 
partnerami lokalnymi umożliwiając realizację zasady 
rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka 
administrującego projektem na terenie 
województwa ułatwi zarządzanie projektem (przede 
wszystkim jego zakresem, ryzykiem i komunikacją), 
a tym samym zwiększy skuteczność działań 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 
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realizowanych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 
w regionie. Jest to tym bardziej pożądane, iż 59% 
firm (beneficjentów ostatecznych) uczestniczących 
we wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL 
wskazało że bliskość firm szkoleniowych jest ważna 
dla skutecznej realizacji projektu

2
. Kryterium 

weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu wskazanym w Dokumentacji 
Konkursowej.  
 

 
3. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN 

 

Uzasadnienie: 

 

Ze względu na charakter wsparcia realizowanego 
w ramach Działania ustalona minimalna wartość 
projektów pozwoli na realizację projektów 
skierowanych dla większej liczby osób, co pozwoli na 
optymalizację kosztów związanych z obsługą 
udzielanego wsparcia m.in. zarządzanie projektem. 
Ustalona wartość daje gwarancję realizacji takich 
projektów, które w sposób adekwatny i kompleksowy 
odpowiadać będą na potrzeby osób zainteresowanych 
rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu wskazanym w Dokumentacji 
Konkursowej. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 

 
4. Beneficjent (projektodawca) zapewnia realizację wszystkich instrumentów w ramach typu projektu 

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie 

spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) tj. - doradztwa oraz szkoleń, przyznania środków finansowych, 
wsparcia pomostowego. 

 

Uzasadnienie: 

 

Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom 
zamierzającym podjąć własną działalność 
gospodarczą tak, aby uzyskały one nie tylko wsparcie 
finansowe, ale także wiedzę i praktyczną pomoc 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
Pozwoli to również na zapewnienie koniecznego 
wsparcia pomostowego, często niezbędnego 
w początkowym okresie funkcjonowania nowych 
przedsiębiorstw. Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej.  

 

 
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

1 

 
5. Beneficjent posiada doświadczenie związane z realizacją projektów dotyczących wspierania 

przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 ZPORR lub są zarejestrowane w Krajowym Systemie 
Usług (KSU). 

 

Uzasadnienie: 

 

Doświadczenie beneficjentów związane z realizacją 
przedsięwzięć o podobnym charakterze zapewni 
sprawną i prawidłową realizację zaplanowanego 
wsparcia dla osób zainteresowanych rozpoczynaniem 
działalności gospodarczej.  

Beneficjenci realizujący poprzednie projekty związane 
ze wspieraniem przedsiębiorczości posiadają 
zazwyczaj sprawdzone i funkcjonujące procedury 
związane z bezpośrednim wsparciem uczestników 
projektu,  zarówno w zakresie doradztwa, szkolenia 
jak i przygotowywania i oceniania biznesplanów 

 
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

1-3 

                                                 
2
 Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 2004-2006” 
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związanych z planowanymi nowymi 
przedsięwzięciami. Posiadają oni również niezbędne 
doświadczenie związane z udzielaniem 
i raportowaniem udzielonej przedsiębiorcom pomocy 
publicznej, co jest kluczowe dla prawidłowej i sprawnej 
realizacji działań projektowych. Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu wskazanym w Dokumentacji 
Konkursowej. 

 

 
6. Jeden podmiot działając jako beneficjent  może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach 

jednego konkursu. 
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium to z jednej strony ułatwi ocenę zdolności 
projektodawcy do realizacji kilku projektów (ocena 
zdolności finansowej i zapewnienia wymaganej 
liczby odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników) z drugiej zaś ograniczy liczbę 
podobnych projektów składanych przez jednego 
projektodawcę. Przyczyni się to do różnorodności 
projektów realizowanych przez beneficjentów 
i wyższej jakości składanych wniosków 
o dofinansowanie projektów. 
Określenie ww. kryterium ma na celu również 
stworzenie warunków umożliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej liczbie 
beneficjentów. Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów rejestru wniosków złożonych na 
dany konkurs.  

 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 

Kryteria strategiczne 

 
1. Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią 

osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących 

pracowników 
 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Określenie w/w kryterium ma na celu 
zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z 
niekorzystnej sytuacji gospodarczej na rynku pracy 
w odniesieniu do osób znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

 

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2 
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Nr Działania Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika 

do osiągnięcia 

w roku 2009

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym
300

- liczba osób w wieku 15-24 lata 81

- liczba osób długotrwale bezrobotnych 23

- liczba osób niepełnosprawnych 9

- liczba osób z terenów wiejskich 72

- liczba osób w wieku 50-64 lata 27

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą

Działanie 6.2

 
 

KARTA DZIAŁANIA 6.3 

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

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

 
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:  
 

1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, 
poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem 
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); 
 

2. wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących 
aktywizację zawodową na poziomie lokalnym; 

 
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich na poziomie lokalnym. 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

 
1. Grupę docelową w projekcie (w przypadku projektów kierowanych do osób) stanowią wyłącznie 

osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia (podział 
środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem 
pomiędzy poszczególne województwa). Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.  
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 

 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta 
powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym 
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem 
wskazany we wniosku). 
 

Uzasadnienie: 

 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika 
z konieczności stałego reagowania beneficjentów na 
dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości 
zespołu projektowego do problemów napotykanych 
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 
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zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą 
i partnerami lokalnymi umożliwiając realizację 
zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka 
administrującego projektem na terenie województwa 
ułatwi zarządzanie projektem (przede wszystkim 
jego zakresem, ryzykiem i komunikacją), a tym 
samym zwiększy skuteczność działań realizowanych 
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Jest 
to tym bardziej pożądane, iż 59% firm 
(beneficjentów ostatecznych) uczestniczących we 
wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL 
wskazało że bliskość firm szkoleniowych jest ważna 
dla skutecznej realizacji projektu

3
. Kryterium 

weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich 
zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu wskazanym w Dokumentacji Konkursowej.  
 
 

 
3. Beneficjent prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. 

 

Uzasadnienie: 

 
Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów 
realizowanych w ramach Działania, iż udzielane 
wsparcie musi wynikać  w jakiś sposób z potrzeby 
społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu 
problemu zdiagnozowanego przez tę społeczność 
lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu 
własnych zdolności społeczności lokalnej do 
diagnozowania i rozwiązywania problemów 
w zakresie objętym Działaniem. Ww. kryterium 
urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i daje 
gwarancję zaangażowania podmiotów działających 
na poziomie lokalnym w realizację projektu. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej.  
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.3 

                                                 
3
 Raport końcowy z „Badania projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 Schemat a SPO RZL 2004-2006” 
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Nr Działania Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika do 

osiągnięcia 

w roku 2009

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych 40

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą

Działanie 6.3
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI 

 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu 

D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
 

Tematy dla 
projektów 

innowacyjnych 

1.  

2.  

3.  

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

2.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

3.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

 
D.2 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniającym 

LP. 
Konkursu 

D.2.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  

2.  WAGA  
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Uzasadnienie:  

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  

 
D.3.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Temat, w ramach 
którego 

realizowany jest 
dany projekt 

 

Beneficjent 
systemowy 

 

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
roku 2009 

 
Rezultaty na 

koniec realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
D.4.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym o charakterze upowszechniającym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Beneficjent 
systemowy 

 

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
roku 2009 

 
Rezultaty na 

koniec realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe Kryteria dostępu 
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kryteria wyboru 
projektów 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 

E. PROJEKTY PONADNARODOWE 

E.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

 

LP. 
Konkursu 

E.1.1 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

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

konkursu  

1.  

2.  

3.  

Forma/y działań 
kwalifikowalnych w 
ramach współpracy  

1.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

2.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

3.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

Wyodrębnione projekty 
ponadnarodowe 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

do projektu 
standardowego 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

2.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

3.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie: 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

 
Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 
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Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

3.  WAGA  

Uzasadnienie: 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

 
Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

 
E.2.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie systemowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

 

Wyodrębniony projekt 
ponadnarodowy/ 

Komponent 
ponadnarodowy do 

projektu standardowego 

 

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

projektu 

 

Forma/y działań 
kwalifikowalnych w 
ramach współpracy  

 

Beneficjent systemowy  

Czy typ projektu 
(operacji) został 

przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK  Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu  

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Rezultaty planowane do 
osiągnięcia w ramach 

projektu 
w roku 2009  

na koniec 
realizacji projektu 

  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE 

Tytuł projektu 
indywidualnego 

 

Beneficjent projektu 
indywidualnego 

 

Okres realizacji 
projektu/typu projektu 

 

Czy projekt stanowi element 
grupy projektów (należy 

wskazać ewentualne 
powiązania)? 

 

Wielkość planowanych 
wydatków w roku 

obowiązywania Planu 
działania  

 
Całkowity budżet projektu 

indywidualnego 
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Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu 

twarde 
w roku 
2009 

    na koniec 
realizacji 
projektu 

    

miękkie     

 
 

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 

 
Działania realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL będą komplementarne głównie z działaniami podejmowanymi 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP) przyjętego 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 listopada 2007r. Ze względu na harmonogramy wyłaniania 
projektów w konkursach poszczególnych osi priorytetowych RPO WP, w obecnym momencie przygotowywania 
Planu Działania, nie ma możliwości przedstawienia komplementarności z poszczególnymi realizowanymi 
projektami – istnieje jedynie możliwość odniesienia wsparcia planowanego w ramach Priorytetu VI PO KL do celów 
poszczególnych osi priorytetowych RPO WP. W ramach RPO WP istnieje szereg osi priorytetowych mających na celu 

spójny i ukierunkowany rozwój regionu, zarówno w zakresie konkurencyjności gospodarki regionu,  jak i rozwoju 
infrastruktury publicznej. Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI mają na celu wzmocnienie konkurencyjności 
lokalnego rynku pracy zwłaszcza poprzez umożliwienie sprawnego funkcjonowania na tym rynku różnych kategorii osób 
bezrobotnych oraz wsparcie osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Działania tego typu 
przyczyniać się będą do efektywnej realizacji celów poszczególnych osi RPO WP finansowanego ze środków EFRR. 
Szerokie wsparcie regionalnych inwestycji infrastrukturalnych oraz działania wspierające inwestycje i rozwój regionalnych 
przedsiębiorstw w ramach RPO WP, w połączeniu z działaniami mającymi na celu wzmocnienie regionalnego rynku pracy 
w ramach działań finansowanych z PO KL pozwolą na efektywne osiągnięcie spójności gospodarczej oraz społecznej 
regionu. W ramach osi priorytetowej 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, realizowane będzie wsparcie dla 
rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Wsparcie to 
realizowane będzie z uwzględnieniem tzw. linii demarkacyjnej i oferowane będzie dla podmiotów funkcjonujących 
na rynku powyżej 1 roku. Ponadto zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Urzędem Marszałkowskim  Województwa 
Podkarpackiego w ramach tej osi dodatkowe preferencje będą otrzymywały projekty realizowane przez 
przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Działania 6.2. PO KL.  

Ponadto, w sposób pośredni działania wzmacniające regionalny rynek pracy komplementarne będą również z działaniami 
dotyczącymi regionu Podkarpacia realizowanymi w ramach m.in. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 
lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (dodatkowe kryterium strategiczne 
preferujące projekty wspierające mieszkańców obszaru 5 powiatów o gospodarkach silnie agralnych),  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007 – 2013.  
Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy 
wspólnotowych zostanie zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak Komitet Monitorujący 
RPO WP, Podkomitet Monitorujący PO KL czy też funkcjonującą Wojewódzką Radę Zatrudnienia.  
W celu zapewnienia komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 
z programami finansowanymi z innych niż Europejski Fundusz Społeczny źródeł – Instytucja Pośrednicząca przeprowadza 
dodatkowo konsultacje Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie (przesłanie projektów PD 
Departamentom Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych programów regionalnych 
i krajowych w województwie podkarpackim). Wyniki konsultacji oraz wypływające z nich kryteria doboru projektów 
prezentowane są Podkomitetowi Monitorującemu PO KL WP w celu przyjęcia do realizacji w ramach PD. 
Ponadto sprawna realizacja poszczególnych przedsięwzięć zostanie zapewniona poprzez skoncentrowanie wszystkich 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz komponentu regionalnego PO KL w ramach struktur i kompetencji 
Samorządu Województwa. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych 

 

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 

2009 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym 17990 79825 22,54%

 - liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania 5406 23985 22,54%

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem) 2400 7294 32,90%

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

systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 
272 329 82,67%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie  aktywizacji do 

liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne 
25% 45% n/d

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

systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
83% 100% n/d

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

gospodarczej (ogółem)
2400 7294 32,90%

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
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Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym 4534 20119 22,54%

- osoby z terenów wiejskich 1898 8422 22,54%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 660 2012 32,80%

% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 

dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) 
30% 100% n/d

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 

liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób 

młodych (15-24 lata) 

30% 50% n/d

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

gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
660 2012 32,80%

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
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Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zakończyły 

udział w projekcie, w tym
13490 60000 22,48%

- osoby niepełnosprawne 512 2274 22,52%

- osoby długotrwale bezrobotne 1269 5634 22,52%

- osoby z terenów wiejskich 4006 17776 22,54%

Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzymały 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
1200 3700 32,43%

- osoby niepełnosprawne 70 227 30,84%

- osoby długotrwale bezrobotne 180 563 31,97%

- osoby z terenów wiejskich 560 1778 31,50%

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych 40 36 111,11%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 

liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w 

20% 45% n/d

- osoby niepełnosprawne 20% 35% n/d

- osoby długotrwale bezrobotne 30% 50% n/d

- osoby z terenów wiejskich 30% 50% n/d

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

gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) 1200 3700 32,43%

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

Wskaźniki rezultatu
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Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie 2257 10017 22,53%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 230 701 32,81%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 

liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w 

wieku 50-64 lata 

20% 40% n/d

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

gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
230 701 32,81%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

 
 
 

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

 

Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON

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

Działanie 6.1 128 500 000,00 251 925 498,00 106 679 821,00 22 200 000,00 26 453,00 84 453 368,00 0,00 46 595 802,00

Poddziałanie 6.1.1 30 000 000,00 62 466 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00 32 887 775,00

Poddziałanie 6.1.2 14 500 000,00 20 997 998,00 4 679 821,00 4 200 000,00 26 453,00 453 368,00 0,00 13 708 027,00

Poddziałanie 6.1.3 84 000 000,00 168 461 500,00 84 000 000,00 0,00 0,00 84 000 000,00 0,00 0,00

Działanie 6.2 40 000 000,00 66 490 000,00 27 000 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 31 490 000,00

Działanie 6.3 1 000 000,00 2 983 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 498 000,00

RAZEM PRIORYTET VI 169 500 000,00 321 398 498,00 134 679 821,00 50 200 000,00 26 453,00 84 453 368,00 0,00 79 583 802,00

w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki 2010-2015 

wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

2009 r.
Kontraktacja 

2009 r.

Kontraktacja 

narastająco (w 

tym 2009r.)

Wydatki 2009r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 08.07.2009 r. 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 


