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Podstawowe informacje o konkursie

Cel szczegółowy PO WER: 
Zwiększenie mo żliwo ści zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym 

w szczególno ści osób, które nie uczestnicz ą w kształceniu i szkoleniu 
(tzw. młodzie ż NEET)

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostaj ących bez pracy na regionalnym rynku pracy-
projekty konkursowe 
Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecz nego

Planowana alokacja 5 100 000,00 zł

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu 
wydatków kwalifikowalnych projektu

5%

Planowany termin ogłoszenie konkursu III kwartał 2015r.



Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji za wodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukuj ących pracy, w tym w szczególno ści osób 
niezarejestrowanych w urz ędzie pracy) poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy słu żące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy 
w zakresie  okre ślenia ścieżki zawodowej:

• identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od 
rynku pracy osób młodych,

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego 
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do o sób, które przedwcze śnie opuszczaj ą 
system   edukacji lub osób, u których zidentyfikowa no potrzeb ę uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiej ętności i kompetencji:

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji 
formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku 
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. 
poprzez wysokiej jakości szkolenia.



Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach 
konkursu

3. Instrumenty i usługi rynku pracy słu żące zdobyciu do świadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców:

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające 
standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 
osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do o sób niepełnosprawnych:

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia 
i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 
niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi 
i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

Kryterium dostępu nr 1

Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, 
nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020.

Kryterium dostępu nr 2

Z grupy docelowej projektu wyłączone są osoby kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 

1.3.1 PO WER.

Kryterium dostępu nr 3

Osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata stanowią co najmniej 50% grupy 
docelowej.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

PODZIAŁ NA PODKONKURSY

Kryterium dostępu nr 4 - dot. wyodrębnionej alokacji w wysokości 25% alokacji ogółem 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego powiat m. Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat 

sejneński, powiat grajewski oraz powiat moniecki, przy czym udział osób 
zamieszkujących powiat m. Suwałki wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział 
osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% 

grupy docelowej projektu ogółem.

Kryterium dostępu nr 5 - dot. wyodrębnionej alokacji w wysokości 35% alokacji ogółem 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski, przy czym 

udział osób zamieszkujących powiat m. Białystok wynosi co najwyżej 15%, 
natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co 

najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

PODZIAŁ NA PODKONKURSY

Kryterium dostępu nr 6 - dot. wyodrębnionej alokacji w wysokości 20% alokacji ogółem 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz 
powiat zambrowski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża 

wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z 
pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.

Kryterium dostępu nr 7 - dot. wyodrębnionej alokacji w wysokości 20% alokacji ogółem 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski 

i powiat siemiatycki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy z ww. 
powiatów stanowi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

Kryterium dostępu nr 8

Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone w ciągu czterech miesięcy 
od dnia przystąpienia danej osoby do projektu, w ciągu których 

uczestnikowi zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia lub 
dalszego kształcenia lub przyuczenia do zawodu lub stażu. 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

Kryterium dostępu nr 9 

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie 
w zakresie:

• identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości 
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób 
młodych (typ 1 podtyp 1), 

• kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego 
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwa zawodowego w zakresie planowania 
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
(typ 1 podtyp 2) 

oraz jednocześnie co najmniej jedno wsparcie z zakresu:

� nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy 
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej 
jakości szkolenia (typ 2 podtyp 2);

� nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie 
wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 
Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży (typ 3 podtyp 1);

� wsparcia zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do 
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 
zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
(wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem (typ 3 podtyp 2).



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

Kryterium dostępu nr 10 

Projektodawca i/lub Partner w okresie 36 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie realizował na obszarze subregionu objętego projektem działania w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) pozostających bez zatrudnienia, 
zamieszkałych na obszarze co najmniej 2 powiatów, do których kierowane jest wsparcie.

Kryterium dostępu nr 11 

Projekt zakłada:

• ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do 
żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%

• dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 17%

• dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 36%



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria dostępu

Kryterium dostępu nr 12

W przypadku, gdy projekt zakłada wsparcie w zakresie podniesienia i/lub uzupełnienia 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych (szkolenie zawodowe), musi ono odpowiadać na 

potrzeby pracodawcy, u którego uczestnik ten będzie odbywał staż/subsydiowane 
zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Kryterium dostępu nr 13

W sytuacji, gdy projekt zakłada wsparcie szkoleniowe, szkolenia muszą kończyć się 
egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. 

Kryterium dostępu nr 14

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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Kryterium dostępu nr 15

Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria premiujące

Kryterium premiujące nr 1

W ramach projektu wykorzystane zostaną rezultaty wypracowane w ramach 
PIW EQUAL i/lub w ramach projektów innowacyjnych PO KL 

WAGA- 10 pkt

Kryterium premiujące nr 2

Grupę docelową projektu w co najmniej 20% stanowią osoby niepełnosprawne 
oraz wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej

WAGA- 15 pkt



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy

w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok


