
 

PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W TRYBIE 
POZAKONKURSOWYM W RAMACH OSI I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROG RAMU 

OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

Planowane tytuły projektu 
 

Nie dotyczy 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 

wpisują się dane projekty 

 
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w 
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież 
NEET). 

Cele do osiągnięcia w 
2015 r. 

W ramach projektów powiatowych urzędów pracy przewidzianych do realizacji w 
2015 r. skierowanych do osób młodych do 29 r.ż., pozostających bez pracy, 
zarejestrowanych w PUP (zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego profilu 
pomocy) planuje się osiągnąć następujące cele ilościowe1 : 
 

• liczba osób bezrobotnych ogółem do 29 r.ż. objętych wsparciem w 
projektach: (wartość zostanie uzupełniona na podstawie danych 
przeliczonych przez MIiR); 

• liczba osób długotrwale bezrobotnych do 29 r.ż. objętych wsparciem w 
projektach: (wartość zostanie uzupełniona na podstawie danych 
przeliczonych przez MIiR); 

• liczba osób bezrobotnych do 29 r.ż. z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w projektach: (wartość zostanie uzupełniona na podstawie 
analizy WUP w oparciu o dostępne dane). 

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

projektów 

 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z 
późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów 
operacji osi I osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój: 
   
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 
zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 

• 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 osób, które przedwcześnie 
opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 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. 
 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 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). 

                                                           

1 Zgodnie z definicjami z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

 



 

 
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 
geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 
pośrednictwem sieci EURES): 

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub 
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie 
zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, 
spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska 
Rama Jakości Praktyk i Staży), 

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 
       zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. 
       poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
       zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez  
       finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. 

 
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 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.  
 

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia: 

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na 
utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

Beneficjent  powiatowe urzędy pracy z województwa………………….. 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
pozakonkursowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić  

 

NIE  

Okres realizacji projektu co najmniej do 31.12.2015 r. 

Kwota planowanych wydatków w projektach 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

Kwota planowanych wydatków w projektach zostanie uzupełniona przez IZ w formie tabeli stanowiącej załącznik 
nr 1 do fiszki 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

 
1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  (tzw. młodzież NEET), zgodnie z 
definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 
określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz 
objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Kryterium odnosi się do rekrutacji 
prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 
31.12.2015 r. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia 
koncentracji wsparcia na osobach młodych zarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy w 2015 r. oraz możliwie szybkie 
podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Jest to 



 

również istotne ze względu na realizację wskaźników 
zaplanowanych do realizacji w osi I PO WER. 

3. Projekt zakłada: 
a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie 

kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych -  na 
poziomie co najmniej 43% 

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

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  
na poziomie co najmniej 35% 

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

Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów 
efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w 
przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią 
wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, 
w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. 
Decyzja w tym zakresie podawana jest przez Instytucję Pośredniczącą w informacji o 
naborze projektów. 

Uzasadnienie: 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z projektem 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020, zgodnie z którymi kryterium efektywności 
zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po 
zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie 
w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym 
zakończyli udział w projekcie.  

Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej 
przygotowano w oparciu o wyniki badań kilku edycji „Badanie 
osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 
oraz „badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach 
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL. 

4. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej 
takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II 
profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do 
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu 
na 30.11.2014 r.). 

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 
określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz 
objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy.  

 

5 Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej 
takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II 
profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 
30.11.2014 r.).  
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 
określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz 
objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

 

 

 

 



 

Kryteria ogólne wyboru projektów Powiatowych Urz ędów Pracy przewidzianych do 
realizacji w trybie pozakonkursowym w osi I Osoby m łode na rynku pracy Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Ogólne kryteria formalne  

Kryterium Metodologia stosowania 

1. Kryteria ogólne 

1.1 Ogólne kryteria formalne 

Projekt został dostosowany do wymogów formalnych, 

które będą obowiązywały w ramach PO WER 2014-2020 Weryfikacja  

„0-1” 

(weryfikacja kryterium na postawie deklaracji 

zawartej we wniosku o dofinansowanie) 
Projekt został dostosowany do wymogów przyszłego 

Systemu Realizacji PO WER 2014-2020 

 

Ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne 

Kryterium Metodologia stosowania 

1.2 Ogólne kryteria merytoryczne 

a) jakości projektu Weryfikacja  

„0-1” 

W przypadku niespełniania danego kryterium 

projekt zwracany jest do poprawy. 

Projekt jest spójny merytorycznie i przyczynia się do 

osiągnięcia celów PO WER 2014-2020  

1.3 Ogólne kryteria horyzontalne 

Zgodność z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i 

niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

(w oparciu o standard minimum) i koncepcją 

zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem 

wspólnotowym 

Weryfikacja  

„0-1” 

W przypadku niespełniania danego kryterium 

projekt zwracany jest do poprawy. 
Zgodność z prawodawstwem krajowym 

Zgodność z celem tematycznym i priorytetem 

inwestycyjnym (jeśli dotyczy)  

 


