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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 
projektu1 

Wróć z POWERem! 

Uzasadnienie 
realizacji projektu  

w trybie 
pozakonkursowym2 

Projekt będzie miał charakter koordynacyjny, jego celem będzie dostarczanie 
osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, 
kształcenia, pozyskania zatrudnienia oferowanych przez region, poprzez w 
szczególności udzielanie zindywidualizowanego poradnictwa zawodowego oraz 
wsparcia konsultanta. 

Wsparcie w ramach projektu, oferowane osobom powracającym, wymagać 
będzie ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi w regionie (tj. PUP, 
OPS oraz PCPR), co zapewni kompleksowość.  

Projekt jest odpowiedzią na coraz powszechniejszy problem rynku pracy jakim 
jest brak rąk do pracy. WUP Kraków określa i koordynuje regionalną politykę 
rynku pracy i rozwoju zasobów  ludzkich (zgodnie z Ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a jednym ze sposobów oddziaływania 
na rynek pracy i niwelowania tego problemu jest stworzenie optymalnych 
warunków dla osób powracających z zagranicy. Projekt będzie uzupełnieniem 
działań już realizowanych przez WUP Kraków – analogiczny  projekt w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WM 2014-2020 dla osób powyżej 30 r.ż.  

Realizacja projektu wpisuje się w Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i 
Rynek Pracy, DZIAŁANIE 5.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia wybranych grup - 
w ramach Działania realizowane będzie wsparcie skierowane do osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym przede wszystkim 
osób młodych (do 30. roku życia), osób powyżej 50. roku życia, oraz osób 
opiekujących się osobami zależnymi. Podejmowane inicjatywy będą służyć 
wsparciu wejścia, powrotu (w tym z zagranicy) oraz utrzymania się na 
małopolskim rynku pracy oraz wydłużania okresu aktywności zawodowej. 

Ponadto wsparcie adresowane do osób powracających będzie uzupełnieniem 
oferty dla powracających z zagranicy - realizowanie  zadań  wynikających  z 

 
1 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
2 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 
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koordynacji  systemów  zabezpieczenia społecznego w zakresie przyjmowania i 
rozpatrywania  wniosków osób bezrobotnych o wydanie odpowiednich 
dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.  

Cel szczegółowy 
PO WER, w 

ramach którego 
projekt będzie 
realizowany  

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
projektu 

TYP PROJEKTU 1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 
młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:  

 identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),  

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 
zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

Cel główny 
projektu 

Celem projektu będzie wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają 
powrócić z zagranicy do Małopolski z zamiarem pobytu stałego w zdobyciu 
zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz 
poprawa ich sytuacji na rynku pracy.  

Główne zadania 
przewidziane do 

realizacji w 
projekcie ze 

wskazaniem grup 
docelowych 

Projekt skierowany do osób w wieku 18-29 lat, zarówno do osób pozostających 
bez pracy jak i pracujących, które powróciły z zagranicy do Małopolski w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy, bądź 12 miesięcy w przypadku osób pozostających bez 
pracy lub zamierzających powrócić w celu osiedlenia się. 

Główne zadania: 

1. pomoc w identyfikacji posiadanych kompetencji i kwalifikacji, w tym tych 
zdobytych podczas pobytu za granicą, obszarów które warto rozwijać, 
kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, 
poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu – Bilans 
Kariery;  

2.  opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR), dokumentu pełniącego 
analogiczną funkcję co IPD – uwzględniającego niezbędne kroki do realizacji 
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określonego celu edukacyjno-zawodowego. IPR będzie miał charakter 
optymalnej ścieżki działania, nieograniczonej ramami projektu, programów 
operacyjnych czy formami wsparcia oferowanymi w ramach narzędzi 
stosowanych przez instytucje publiczne;  

3. indywidualne konsultacje będące spersonalizowanym doradztwem i 
stanowiące istotny element umożliwiający odnalezienie się 
uczestników/uczestniczek po powrocie z zagranicy na lokalnym rynku pracy. 
Obejmować będą analizę sytuacji klienta/klientki, identyfikację barier i 
problemów jakie napotyka, pomoc w ich rozwiązaniu. Dostarczą 
uczestnikom/uczestniczkom projektu aktualnej i rzetelnej informacji na temat 
dostępnych dla nich usług edukacyjno-rozwojowych, walidacyjnych oraz oferty 
innych instytucji. Konsultacje umożliwią maksymalne wykorzystanie 
dostępnych środków publicznych do realizacji IPR oraz odnalezienie się na 
lokalnym rynku pracy po powrocie.  

Nieodłącznym elementem pracy konsultanta będzie współpraca z instytucjami 
publicznymi (m.in. PUP, MUW, Kuratorium, NFZ, ZUS, US), projektodawcami 
w ramach różnych programów operacyjnych oraz innymi instytucjami w 
zależności od potrzeb uczestników i uczestniczek. 
Wsparcie konsultanta nie będzie ograniczać się jedynie do odesłania do 
właściwego urzędu/instytucji/projektu, tylko będzie stanowić konkretną 
informację, jak rozwiązać problem/zdobyć dofinansowanie itp., z kim się 
skontaktować, co zrobić, jakich formalności dopełnić wraz z pozyskaniem 
informacji zwrotnej od uczestnika/uczestniczki po skorzystaniu ze wsparcia 
poza projektem.   
Pomoc taka jest potrzebna i minimalizuje bariery jakie wskazują osoby 
powracające - zwłaszcza biurokrację i rozproszenie instytucjonalne. Dzięki 
zindywidualizowanemu podejściu stworzone zostaną warunki do utrzymania 
decyzji o pozostaniu na stałe i szybkiej adaptacji w kraju. 

 
4. zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz wsparcia osób młodych 

powracających z zagranicy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Ośrodkami 
Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w 
Małopolsce oraz – tam, gdzie to będzie możliwe – z beneficjentami projektu 
konkursowych realizowanych w Działaniu 1.2 PO WER; 

5. usługa tłumacza m.in. dla dokumentów uczestników/uczestniczek, 
potwierdzających posiadane kwalifikacje, zdobyte z granicą, umożliwiająca ich 
wykorzystanie na lokalnym rynku pracy, 

6. porady prawne i specjalistyczne dla uczestników/uczestniczek; 

7. realizacja minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla grupy 
docelowej projektu (dotyczy osób pozostających bez pracy w momencie 
przystąpienia do projektu) oraz minimalnego poziomu efektywności 
zawodowej (dotyczy osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu) 
zostanie zapewniona w projektach, do których uczestnicy/uczestniczki 
Nowego STARTu z POWERem w Małopolsce zostaną skierowani. 
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Podmiot 
zgłaszający 

projekt3 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Pośrednicząca PO WER 

Podmiot, który 
będzie 

wnioskodawcą 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Uzasadnienie 
wyboru podmiotu, 

który będzie 
wnioskodawcą4 

Doświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w realizacji projektów 
skierowanych do osób powracających z zagranicy w ramach RPO WM, a także 
w zakresie doradztwa zawodowego - bilansowania kompetencji (Bilans Kariery). 

Czy projekt będzie 
realizowany w 
partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które 
będą partnerami  

w projekcie  
i uzasadnienie ich 

wyboru5  

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 
projektem 

grantowym? 
TAK  NIE X 

Przewidywany 
termin  

złożenia wniosku  
o dofinansowanie 

(kwartał albo 
miesiąc oraz rok) 

I kwartał 2020 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 
(miesiąc oraz rok) 

IV 2020 

Data 
zakończenia 

(miesiąc 
oraz rok) 

II 2023 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

 
3 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
4 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
5 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 
partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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589 800 960 600 960 600 189 000 2 700 000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 135 000 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

2 275 560 PLN 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:6 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. odsetek osób, które podjęły pracę (w tym 
założyły działalność na własny rachunek) 
lub podjęły kształcenie lub szkolenie lub 
rozpoczęły udział w innych projektach 
realizowanych w regionie, po zakończeniu 
udziału w projekcie 

- - 40% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:7 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

- - 84 

2. liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

- - 336 

3. liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 

- - 280 

 
6 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
7 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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rachunek, objętych wsparciem w programie 

4. liczba osób pracujących, znajdujących się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych 
wsparciem w programie 

- - 
podlega 

monitorowaniu 

5. liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

- - 
podlega 

monitorowaniu 

6. liczba reemigrantów/reemigrantek objętych 
wsparciem w programie 

- - 700 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru 
województwa małopolskiego lub planujący osiedlić się na terenie województwa małopolskiego - 
reemigranci/reemigrantki (obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski (tj. mieszkali, 
pracowali lub uczyli się) przez okres co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego 
pobytu, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej 
niż 6 miesięcy lub 12 miesięcy w przypadku osób bez pracy przed przystąpieniem do projektu i 
aktualnie deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na 
terytorium Polski). Reemigranci/reemigrantki mogą zostać uczestnikami/uczestniczkami projektu 
niezależnie od swojego statusu na rynku pracy, tj. mogą być osobami biernymi zawodowo, 
bezrobotnymi lub pracującymi.  

Uzasadnienie: 

Osoby w wieku 18-29 lat, powracające z zagranicy wymagają szczególnego 
wsparcia z uwagi na oddalenie od polskiego rynku pracy, nieznajomość 
przepisów oraz instytucji publicznych a także zakresu ich działania – są to 
często osoby urodzone za granicą lub takie, które wyjechały za granicę jako 
dzieci lub przed podjęciem aktywności zawodowej w Polsce. 

Dokumenty, na podstawie których będzie potwierdzany fakt przebywania za 
granicą Polski przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie 
Polski nie dłużej niż 6 miesięcy lub 12 miesięcy w przypadku osób bez pracy to 
np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu 
mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów 
zabezpieczenia społecznego lub oświadczenie o pobycie za granicą. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek do projektu zgodnie z ww. zasadami oraz na 
podstawie pozostałych zapisów wniosku. 

2. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 
RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu 1. 

Uzasadnienie: Konieczność zapewnienia możliwości skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom/uczestniczkom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 
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wynika z obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

W celu spełnienia kryterium beneficjent powinien podjąć współpracę z 
beneficjentami projektów celu tematycznego 9 w RPO WM, m.in. poprzez: 

 poinformowanie o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej 
funkcjonujących na terenie realizacji projektu (gminnych, powiatowych), 

 zamieszczenie informacji o realizacji projektu na swojej stronie internetowej, 

 spotkania formalne lub nieformalne z instytucjami realizującymi wsparcie w 
obszarze pomocy społecznej. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o zamiarze współpracy z 
beneficjentami projektów celu tematycznego 9 RPO WM, w tym poinformowania 
o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na 
obszarze realizacji projektu (gminnych, powiatowych) oraz zamieszczeniu 
informacji o realizacji na swojej stronie internetowej. We wniosku o 
dofinansowanie powinien zostać opisany zakres współpracy beneficjenta z 
instytucjami pomocy społecznej funkcjonującymi na obszarze realizacji projektu. 

3. Realizacja minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu 
(dotyczy osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu) oraz minimalnego 
poziomu efektywności zawodowej (dotyczy osób pracujących w momencie przystąpienia do 
projektu) zostanie zapewniona w projektach, do których uczestnicy/uczestniczki Nowego STARTu 
z POWERem w Małopolsce zostaną skierowani. 

Uzasadnienie: 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej ma na celu zapewnienie, że projekt 
Nowy START z POWERem w Małopolsce przyczyni się do poprawy zdolności 
do zatrudnienia i podnoszenia poziomu aktywności zawodowej (biernych i 
bezrobotnych) osób młodych – poprzez ich udział w innych projektach.  

Kryterium efektywności zawodowej ma na celu zapewnienie, że projekt Nowy 
START z POWERem w Małopolsce przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku 
pracy (pracujących) osób młodych.  

Uzupełnieniem tego kryterium jest kryterium nr 4 dotyczące współpracy z 
projektami PUP oraz projektami WUP. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o zapewnieniu współpracy z projektami PUP 
oraz projektami WUP, do których uczestnicy/uczestniczki Nowego STARTu z 
POWERem w Małopolsce zostaną skierowani. 

 

4. Wsparcie realizowane w projekcie w powiązaniu z projektami, do których zostaną skierowani 
uczestnicy/uczestniczki Nowego STARTu z POWERem w Małopolsce ma charakter indywidualnej 
i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. 

Uzasadnienie: 

Kompleksowość wsparcia zapewniona będzie poprzez przygotowanie młodych 
reemigrantów/reemigrantek do aktywizacji zawodowej w innych projektach (np. 
projektach małopolskich PUP) oraz uwzględnieniu ich w grupie docelowej w 
projektach własnych WUP w Krakowie - np. Łap Skilla!, Kierunek Kariera, 
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Kierunek Kariera Zawodowa.  

Beneficjent zobowiązuje się do trwałej współpracy dotyczącej realizacji Nowego 
STARTU z POWERem w Małopolsce z małopolskimi PUP, PCPR i OPS 
(zostaną podpisane porozumienia o współpracy). Beneficjent będzie także 
ściśle współpracował z pozostałymi projektami WUP: Łap Skilla!, Kierunek 
Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz nawiąże współpracę z projektami 
konkursowymi w ramach działania 1.2 PO WER.  

Indywidualna usługa konsultacyjna, oferowana w Nowym STARcie z 
POWERem w Małopolsce, polega na kompleksowej analizie sytuacji danej 
osoby oraz jej możliwości na lokalnym/małopolskim rynku pracy. Opracowany w 
jej wyniku Indywidualny Plan Rozwoju (pełniący analogiczną funkcję co IPD) 
wskaże możliwości uzyskania kompleksowego wsparcia w jego realizacji w 
ramach dostępnej w Małopolsce oferty. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku. 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 
projektu8 

Łap skilla! 

Uzasadnienie 
realizacji projektu  

w trybie 
pozakonkursowym9 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest kompleksowym 
charakterem planowanego wsparcia. Ścieżka wsparcia osoby zainteresowanej 
podniesieniem/ zmianą kompetencji/ umiejętności/ kwalifikacji będzie się 
opierała na zindywidualizowanym podejściu do klienta. Będzie ona prowadzić od 
doradcy zawodowego do usługi rozwojowej w postaci 
szkolenia/kursu/potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Proces został 
przetestowany i wykorzystywany jest w ramach realizowanych w Małopolsce 
projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa, które realizują cel 
interwencji jakim jest  niwelowanie dysonansu pomiędzy oczekiwaniami 
pracodawców, a umiejętnościami i kompetencjami osób na rynku pracy, przy 
uwzględnieniu niekorzystnego czynnika, jakim jest niski udział osób dorosłych w 
uczeniu się przez całe życie. Do realizacji projektu w zakresie szkoleń 
wykorzystany będzie sprawdzony system dystrybucji bonów szkoleniowych 
wypracowany w Małopolsce. Projekt będzie składał się na pełny system 
oferowanych w Małopolsce możliwości korzystania ze szkoleń dla wszystkich 
osób dorosłych związanych z Małopolską, realizowany z wykorzystaniem 
takiego samego mechanizmu (systemu bonowego). Realizacja projektu wpisuje 
się w Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, DZIAŁANIE 3.1 

 
8 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
9 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 
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Małopolski program na rzecz rozwoju poradnictwa i kształcenia całożyciowego 
oraz DZIAŁANIE 4.1 Rozwój kompetencji ogólnych i zawodowych osób 
dorosłych - w ramach działania przewiduje się wsparcie  dla osób dorosłych, 
które z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i rozwijać kompetencje 
ogólne i zawodowe. Wsparcie kierowane powinno być przede wszystkim do 
pracujących Małopolan. Uczestnictwo w szkoleniach i potwierdzaniu kwalifikacji 
powinno zostać poprzedzone poradnictwem zawodowym, dzięki czemu będzie 
możliwe jak najlepsze dostosowanie oferty do potrzeb uczestnika/uczestniczki, 
jak i uwzględnienie sytuacji na rynku pracy.   

Beneficjentem projektu będzie samorząd województwa – Wojewódzki Urząd 
Pracy. 

Cel szczegółowy 
PO WER, w 

ramach którego 
projekt będzie 
realizowany  

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
projektu 

TYP PROJEKTU 1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 
młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:  

 identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),  

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 
zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 
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, 
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m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.  

 

Cel główny 
projektu 

Podwyższanie kompetencji pracujących osób dorosłych do 24 roku życia 
związanych z Małopolską (związek z Małopolską - rozumiany jako 
zamieszkiwanie lub praca lub nauka na terenie Małopolski). 

Główne zadania 
przewidziane do 

realizacji w 
projekcie ze 

wskazaniem grup 
docelowych 

1. Poradnictwo zawodowe 

Zakłada się realizację usługi doradztwa zawodowego w dwóch etapach: 

a) I etap - usługa konsultacyjno-doradcza realizowana (również zdalnie np. 
konsultacje telefoniczne, skype) w celu przygotowania portfolio. Będzie 
to, obowiązkowa dla każdego, usługa wstępna, informująca o celach 
procesu, przygotowująca do zgromadzenia dokumentów do portfolio, 
obejmująca poradnictwo w zakresie doskonalenia kompetencji - 
możliwościach poszukiwania kursów, form szkoleniowych. 

b) II etap – usługa doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i 
grupowej (średnio 2 usługi face to face na 1 osobę) z wykorzystaniem 
metod i narzędzi stosowanych w bilansowaniu kompetencji oraz dobór 
usług związany z dążeniem do zmiany sytuacji zawodowej - usługa 
obowiązkowa dla każdego uczestnika/uczestniczki, który/która chce 
zamówić bony szkoleniowe. 

W procesie będzie wykorzystywany standard usługi doradztwa zawodowego 
zgłoszonej jako kwalifikacja rynkowa. Mając na celu wysoką jakość 
świadczonych usług przewiduje się wstępną i cykliczną standaryzację usług, jak 
również udział w wydarzeniach branżowych. 

2.  Bony na szkolenia 

Realizacja szkoleń z wykorzystaniem podmiotowego systemu finansowania 
wypracowanego, przetestowanego i stosowanego w województwie małopolskim 
– system bonowy. Każdy uczestnik/uczestniczka po podpisaniu umowy i 
otrzymaniu bonów wybierze usługę szkoleniową w Bazie Usług Rozwojowych, 
zgodnie z kierunkiem rozwoju ustalonym w Bilansie Kariery (pełniącym 
analogiczną funkcję co IPD). Po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniu, nastąpi 
rozliczenie umowy o dofinansowanie (za pośrednictwem bonów, przy 
współudziale instytucji szkoleniowej i operatora), w tym przekazanie 
dokumentów potwierdzających zdobyte kompetencje/kwalifikacje. Do 
współrealizacji tego zadania zostanie wyłoniony w trybie zamówień publicznych 
operator, którego zadaniem będzie uruchomienie systemu bonowego:  

 
- przygotowanie bonów,  

- obsługa systemu bonowego,  

- dostarczenie bonu w oparciu o zawartą już umowę o dofinansowanie z 
uczestnikiem/uczestniczką projektu,  

- odebranie i weryfikacja dokumentów rozliczeniowych (zrealizowane bony, 
rachunki/FA-VAT, kopie certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających 
nabyte kompetencje/kwalifikacje),  

- dokonanie w imieniu uczestnika/uczestniczki projektu rozliczeń 
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zrealizowanych usług.  

W ramach zadania zostaną zatrudnione osoby, których zadaniem będzie 
przygotowywanie umów z uczestnikami/uczestniczkami i ich obsługa (np. 
nadawanie ID wsparcia w BUR, rozwiązywanie umów), współpraca z 
operatorem finansowym (weryfikacja i rozliczanie sprawozdań z rozliczonymi 
usługami), weryfikacja faktycznej realizacji usług zgodnie z zapisami  w Karcie 
usługi w BUR. 

Grupą docelową projektu będą osoby w wieku 18-24 lata, związane z 
Małopolską (tj. pracujące, uczące się lub zamieszkujące na terenie 
województwa małopolskiego), pracujące na postawie umów krótkoterminowych 
lub w ramach umów cywilno-prawnych, ubodzy pracujący. 

Wstępna weryfikacja kwalifikowalności uczestnika/uczestniczki będzie się 
odbywać na podstawie oświadczenia oraz zostanie potwierdzona w procesie 
doradczym (portfolio) na podstawie dokumentów. 

Podmiot 
zgłaszający 

projekt10 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Pośrednicząca PO WER 

Podmiot, który 
będzie 

wnioskodawcą 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Uzasadnienie 
wyboru podmiotu, 

który będzie 
wnioskodawcą11 

Instytucja posiadająca doświadczenie w realizacji projektów dla osób 
indywidualnych z wykorzystaniem Podmiotowego Systemu Finansowania. WUP 
w Krakowie realizuje obecnie dwa projekty w ramach RPO WM 2014-2020 z 
wykorzystaniem systemu bonowego: Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera 
Zawodowa. Projekty skierowane są do osób indywidualnych pracujących co do 
zasady powyżej 25 roku życia. Projekt Łap skilla! będzie projektem 
uzupełniającym obejmującym wsparciem grupę osób, która z projektów 
realizowanych w ramach RPO WM praktycznie nie może skorzystać. Projekt 
będzie składał się na pełny system oferowanych w Małopolsce możliwości 
korzystania ze szkoleń dla wszystkich osób dorosłych związanych z Małopolską, 
realizowany z wykorzystaniem takiego samego mechanizmu (systemu 
bonowego). 

Czy projekt będzie 
realizowany w 
partnerstwie? 

TAK  NIE x 

Podmioty, które 
będą partnerami  

w projekcie  
i uzasadnienie ich 

wyboru12  

nie dotyczy 

 
10 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
11 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
12 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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Czy projekt będzie 
projektem 

grantowym? 
TAK  NIE x 

Przewidywany 
termin  

złożenia wniosku  
o dofinansowanie 

(kwartał albo 
miesiąc oraz rok) 

II kw 2020 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 
(miesiąc oraz rok) 

VI 2020 

Data 
zakończenia 

(miesiąc 
oraz rok) 

VI 2023 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

1 000 000 4 500 000 7 500 000 5 000 000 18 000 000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)  

TAK 900 00013 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

15 170 400 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

- - 30% 

 
13 Wkład własny będzie pochodził od uczestników/uczestniczek projektu. 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób pracujących, znajdujących się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych 
wsparciem w programie 

- - 1650 

2. liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

- - 
podlega 

monitorowaniu 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-24 lata, z obszaru 
województwa małopolskiego - ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z 
definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Uzasadnienie: 

Wsparcie będzie kierowane do osób młodych – ubogich pracujących, osób 
zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów 
cywilno-prawnych wymagających zindywidualizowanego wsparcia 
szkoleniowego (wsparcie szkoleniowe udzielane w formie popytowej, z 
wykorzystaniem systemu bonowego wypracowanego w Małopolsce). 

Uczestnicy/uczestniczki projektu to osoby fizyczne, które pracują lub 
zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa małopolskiego, w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek do projektu zgodnie z ww. zasadami oraz na 
podstawie pozostałych zapisów wniosku. 

2. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 
RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu 1. 

Uzasadnienie: 

Konieczność zapewnienia możliwości skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom/uczestniczkom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 
wynika z obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

W celu spełnienia kryterium beneficjent powinien podjąć współpracę z 
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beneficjentami projektów celu tematycznego 9 w RPO WM, m.in. poprzez: 

 poinformowanie o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej 
funkcjonujących na terenie realizacji projektu (gminnych, powiatowych), 

 zamieszczenie informacji o realizacji projektu na swojej stronie internetowej, 

 spotkania formalne lub nieformalne z instytucjami realizującymi wsparcie w 
obszarze pomocy społecznej. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o zamiarze współpracy z 
beneficjentami projektów celu tematycznego 9 RPO WM, w tym poinformowania 
o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na 
obszarze realizacji projektu (gminnych, powiatowych) oraz zamieszczeniu 
informacji o realizacji na swojej stronie internetowej. We wniosku o 
dofinansowanie powinien zostać opisany zakres współpracy beneficjenta z 
instytucjami pomocy społecznej funkcjonującymi na obszarze realizacji projektu. 

3. W przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się 
realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium efektywności zawodowej ma na celu zapewnienie, że 
w ramach realizowanych projektów prowadzone będą działania na rzecz 
poprawy sytuacji na rynku pracy (pracujących) osób młodych.  

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Zastosowany w projekcie minimalny próg efektywności zawodowej będzie 
zgodny z obowiązującym progiem efektywności określonym przez IZ PO WER. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zgodności założeń dotyczących efektywności zawodowej z progiem 
wskazanym w dokumentacji konkursowej jako minimalny. 

4. Wsparcie realizowane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub 
aktualizację Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 
funkcję). Bony na szkolenia przyznane uczestnikom/uczestniczkom projektu zostaną 
dostosowane do ich potrzeb, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania lub innym 
dokumentem pełniącym analogiczną funkcję. 

Uzasadnienie: 

Wspierane będą osoby młode, które wymagają kompleksowego 
i zindywidualizowanego wsparcia edukacyjnego. Realizacja kompleksowych 
działań pozwoli na udzielenie wsparcia bardziej adekwatnego do potrzeb osób 
młodych i wpłynie na realną poprawę sytuacji uczestników/uczestniczek 
projektu. 

Do obligatoryjnych form wsparcia należy IPD (lub inny dokument pełniący 
analogiczną funkcję). W projekcie Łap skilla! funkcję IPD będzie pełnić Bilans 
kariery. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o udzieleniu każdemu uczestnikowi/każdej 
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uczestniczce kompleksowego i indywidualnego wsparcia zawodowo-
edukacyjnego, w tym uznanego za formę obligatoryjną IPD (lub innego 
dokumentu pełniącego analogiczną funkcję) oraz na podstawie 
potwierdzających to zapisów wniosku. 
 

5. W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020 - zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez 
mechanizmy gwarantujące, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie 
będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie 
kwalifikacji i nabycie kompetencji powinno być każdorazowo zweryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie egzaminu). Ponadto 
powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, wskazującym co 
najmniej efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji 
uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że 
dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające określone standardy 
(załącznik nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja 
wskaźnika dotyczącego nabywania kompetencji). 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

 
 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.1 Wsparcie  osób  młodych  
pozostających  bez  pracy  na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 
projektu14 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektów 
pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego. 

 
14 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
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Uzasadnienie 
realizacji projektu  

w trybie 
pozakonkursowym15 

Realizacja projektów wynika z kompetencji przekazanych samorządom 
terytorialnym na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065, z późn.zm.). 
Projekty realizowane będą przez wskazane prawnie podmioty publiczne 
odpowiedzialne za koordynację polityki rynku pracy na poziomie regionalnym i 
lokalnym, tj. instytucje rynku pracy dysponujące środkami Funduszu Pracy. Wybór 
projektów w trybie konkursowym wynika z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 
z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady 
wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 

Cel szczegółowy 
PO WER, w ramach 

którego projekt 
będzie realizowany  

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 r., poz. 1065,  
z późn.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących 
typów projektów: 
 
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej: 

 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w 
zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne), 

 Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru 
odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 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 

 
15 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 
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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. 

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, m.in. 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 z niepełnosprawnościami: 

 Niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 
niepełnosprawnościami 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 z niepełnosprawnościami.  

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  szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

Cel główny projektu 
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy na lokalnych rynkach pracy województwa małopolskiego. 

Główne zadania 
przewidziane do 

realizacji w 
projekcie ze 

wskazaniem grup 
docelowych 

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne w wieku 18 – 29 lat, poprzez zastosowanie instrumentów i usług rynku 
pracy wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 
wyłączeniem robót publicznych), odnoszących się do typów operacji osi I osoby 
młode na rynku pracy PO WER. 

Podmiot 
zgłaszający 

projekt16 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Pośrednicząca PO WER 

 
16 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
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Podmiot, który 
będzie 

wnioskodawcą 

powiatowe urzędy pracy z województwa małopolskiego 

Uzasadnienie 
wyboru podmiotu, 

który będzie 
wnioskodawcą17 

Przesłanką dla zastosowania trybu pozakonkursowego jest fakt, że zadania 
państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej realizuje minister właściwy do spraw pracy, a na poziomie 
regionalnym zadanie to realizuje samorząd województwa. Do zadań samorządu w 
tym zakresie należy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i 
rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez 
przygotowanie i realizację regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia. 
Powiatowe Urzędy Pracy są natomiast ustawowym realizatorem polityki rynku 
pracy na poziomie lokalnym i jest to zadanie własne samorządu województwa.  
Wybór projektów w trybie konkursowym wynika ponadto z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1431 z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 
Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 

Czy projekt będzie 
realizowany w 
partnerstwie? 

TAK  NIE x 

Podmioty, które 
będą partnerami  

w projekcie  
i uzasadnienie ich 

wyboru18  

nie dotyczy 

Czy projekt będzie 
projektem 

grantowym? 
TAK  NIE x 

Przewidywany 
termin  

złożenia wniosku  
o dofinansowanie 

(kwartał albo 
miesiąc oraz rok) 

styczeń – luty 2020 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia (miesiąc 
oraz rok) 

01.01.2020 

Data 
zakończenia 

(miesiąc 
oraz rok) 

30.06.2021 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

 
17 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
18 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

61 551 54419 

66 874 15220 

19 049 36421 

20 705 83022 
  

 80 600 90823 

87 579 98224 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 
………………………………………………………… 

(PLN) 
NIE x 

Szacowany wkład UE (PLN) 

67 930 445 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 
projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu. 

- - 30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: Ogółem w 

 
19 Kwota netto (wartość projektu PUP). 

20 Kwota brutto (wartość projektu EFS). 

21 Kwota netto (wartość projektu PUP). 

22 Kwota brutto (wartość projektu EFS). 

23 Kwota netto (wartość projektu PUP). 

24 Kwota brutto (wartość projektu EFS). Koszt średni przypadający w projekcie na jednego uczestnika/jedną uczestniczkę, 

określony w kryterium nr 11, jest kosztem brutto. Kwota kosztu średniego netto (projekt PUP) zostanie określona w Regulaminie 
naboru. 
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Kobiety Mężczyzn 
projekcie  

2. liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 
programie 

- - 8 758 

3. liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

- - 3 364 

4. liczba osób poniżej 30 lat 
z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 

- - 
podlega 

monitorowaniu 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% 
stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z 
definicją osoby NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek do projektu oraz na podstawie pozostałych zapisów 
wniosku. 

2. Co najmniej 20% uczestników/uczestniczek projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub 
osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem grup 
znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W danym projekcie do wskazanego 
w kryterium odsetka zaliczają się zarówno osoby należące do jednej z grup 
wymienionych w kryterium, jak i osoby należące do dwóch lub wszystkich 
wskazanych w kryterium grup. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na zapisów wniosku, w tym zapisów dotyczących grupy docelowej i 
przyjętych wartości wskaźników. 

3. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 
oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy 
i integracji społecznej. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie dostępności wsparcia 
aktywizacyjnego dla osób młodych wymagających zintensyfikowanego wsparcia 
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oraz zapewnienia w tym zakresie współpracy publicznych służb zatrudnienia z 
działającymi na danym obszarze instytucjami pomocy i integracji społecznej.  

W celu spełnienia kryterium powiatowy urząd pracy powinien podjąć współpracę z 
beneficjentami projektów celu tematycznego 9 RPO WM m.in. poprzez: 

 poinformowanie o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy 
społecznej i integracji społecznej funkcjonujących na terenie powiatu,  

 zamieszczenie informacji o realizacji projektu na swojej stronie 
internetowej,  

 spotkania formalne lub nieformalne z instytucjami realizującymi wsparcie 
w obszarze pomocy społecznej. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o zamiarze współpracy z 
beneficjentami projektów celu tematycznego 9 RPO WM, w tym poinformowania o 
realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na 
obszarze realizacji projektu (gminnych, powiatowych) oraz zamieszczeniu 
informacji o realizacji na swojej stronie internetowej. 

4. W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
wszystkich grup docelowych. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium efektywności zatrudnieniowej ma na celu zapewnienie, 
że w ramach realizowanych projektów prowadzone będę działania na rzecz 
poprawy zdolności do zatrudnienia i podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
młodych osób bezrobotnych.  

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zastosowane w projekcie minimalne 
progi efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych będą 
zgodne z obowiązującymi progami efektywności określonymi w komunikacie IZ 
PO WER, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zgodności założeń dotyczących efektywności zatrudnieniowej z 
progami wskazanymi w dokumentacji naboru jako minimalne. 

5. W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 
osób młodych, która opiera się na elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w 
typach operacji w ramach osi I, przy czym opracowanie Indywidualnego Planu Działania jest 
obligatoryjne. 

Uzasadnienie: 

W przypadku posiadania już opracowanego IPD wystarczająca jest jego 
aktualizacja (jeśli stwierdzono potrzebę zmiany IPD). 

Dzięki IPD, uczestnik/uczestniczka projektu ma otrzymać wsparcie „szyte na 
miarę”, odpowiadające jego/jej potrzebom i możliwościom. Z IPD wynikają formy 
wsparcia, które dana osoba powinna otrzymać w projekcie, by zwiększyć 
możliwości jej zatrudnienia/doprowadzić ją do zatrudnienia.  
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Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o udzieleniu każdemu uczestnikowi/każdej 
uczestniczce kompleksowego i indywidualnego wsparcia zawodowo-
edukacyjnego, w tym uznanego za formę obligatoryjną IPD oraz na podstawie 
potwierdzających to zapisów wniosku. 

6. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w 
projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 
tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres czterech 
miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.  

Uzasadnienie: 

Wsparcie  dla  osób  młodych  do  29  r.ż.  w ramach PO WER będzie  udzielane  
zgodnie  ze  standardami  określonymi w  Planie  realizacji  Gwarancji  dla  
młodzieży  w Polsce,  tzn. w  ciągu  czterech  miesięcy zostanie  zapewniona  
wysokiej  jakości  oferta  zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do 
zawodu lub stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. 
Osoby młode otrzymają  wysokiej  jakości  ofertę  wsparcia,  obejmującą  takie  
instrumenty  i  usługi  rynku  pracy,  które zostaną indywidualnie zidentyfikowane 
jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia 
przez osobę obejmowaną wsparciem. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o udzielaniu wsparcia zgodnie ze 
standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 

7. Gdy w projekcie realizowane są szkolenia, są zgodne ze zdiagnozowanymi: 

 potrzebami i potencjałem uczestnika/uczestniczki projektu oraz  

 potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (nie dotyczy szkoleń w zakresie 
kompetencji ogólnych np. kompetencji społecznych, językowych, dotyczących technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)). 

Uzasadnienie: 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie efektywnych rezultatów 
proponowanego wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób 
pozostających bez zatrudnienia do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym i 
regionalnym rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie ich szans na 
podjęcie stałego zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy wpłynie na 
rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników projektu.  
Szkolenia dotyczące kompetencji ogólnych np. kompetencji społecznych, 
językowych, dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą 
wynikać wyłącznie ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału 
uczestnika/uczestniczki, ze względu na ich uniwersalność. 
Kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i 
międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących do 
skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 
Według klasyfikacji ESCO (kategoria „Interakcje społeczne” w ramach 
„Umiejętności i kompetencje przekrojowe”), katalog kompetencji społecznych 
obejmuje: 

1. doradzanie innym, 
2. pracę w zespole, 
3. posługiwanie się mową ciała, 
4. instruowanie innych osób, 
5. przewodzenie innym osobom, 
6. kompetencje międzykulturowe, 
7. wypracowywanie kompromisu, 
8. motywowanie innych, 
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9. wspieranie współpracowników, 
10. stosowanie technik zadawania pytań, 
11. przekazywanie informacji o faktach, 
12. zwracanie się do słuchaczy, 
13. przyjmowanie konstruktywnej krytyki, 
14. wchodzenie w interakcję z innymi osobami, 
15. przekonywanie innych osób. 

Podniesienie kompetencji społecznych oznacza rozwinięcie co najmniej 8 z wyżej 
wymienionych 15 kompetencji społecznych przez uczestnika projektu. W celu 
weryfikacji luk uczestnika w zakresie kompetencji społecznych należy 
przeprowadzić wstępną ocenę kompetencji społecznych, obejmującą samoocenę 
uczestnika oraz ocenę zewnętrzną dokonaną w ramach projektu - test 
psychometryczny wykonany przez psychologa/doradcę zawodowego/doradcę 
klienta. 
 
Pozostałe szkolenia (nie obejmujące kompetencji ogólnych np. kompetencji 
społecznych, językowych, dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych) 
także muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 
uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego 
lub regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, czy prowadzą one do zdobycia 
kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w 
województwie lub w powiecie, z których pochodzą uczestnicy projektu lub powiatu, 
w którym planują podjąć zatrudnienie. Zawody oczekiwane przez pracodawców to 
te wskazane jako deficytowe w aktualnym, powiatowym lub małopolskim, 
Barometrze zawodów lub potwierdzone jako takie przez konkretnych 
pracodawców (np. w formie konkretnych ofert zgłaszanych przez pracodawców do 
PUP). Beneficjent odwołując się do zapotrzebowania potwierdzonego przez 
konkretnych pracodawców nie może wymagać od uczestnika/uczestniczki projektu 
deklaracji zatrudnienia od pracodawcy danej osoby. Udział w projekcie nie może 
być uzależniony od posiadania oferty pracy od pracodawcy.  
 
Odwoływanie się do Barometru zawodów oznacza: 

 odwołanie do najbardziej aktualnego na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie – dotyczy konkretnych szkoleń założonych we wniosku o 
dofinansowanie lub  

 odwołanie do najbardziej aktualnego na dzień organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb szkoleniowych uczestnika/uczestniczki – dotyczy 
szkoleń nieokreślonych we wniosku o dofinansowanie. 

 

Kryterium ma zastosowanie do wsparcia w postaci szkolenia, nie dotyczy 
natomiast bonu szkoleniowego. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy o realizacji szkoleń zgodnie 
z potrzebami i potencjałem uczestników/uczestniczek projektu oraz zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego rynku pracy (zawody deficytowe w 
aktualnym, powiatowym lub regionalnym Barometrze zawodów; konkretne oferty 
zgłaszane przez pracodawców), a także na podstawie pozostałych zapisów we 
wniosku o dofinansowanie. 

8. W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 - zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez 
zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach 



25 

projektu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji powinno być 
każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 
sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w 
formie egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim 
dokumentem, wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana osoba 
osiągnęła w ramach szkolenia.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji 
uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że 
dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające określone standardy (patrz 
załącznik nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja 
wskaźnika dotycząca kompetencji). 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy o realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

9. Okres realizacji projektu to 18 miesięcy: 1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2021. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium określającego okres realizacji projektu ma na celu 
zapewnienie ciągłości wsparcia dla młodych osób zarejestrowanych w urzędach 
pracy.  

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie wskazanego przez wnioskodawcę okresu realizacji projektu. 

10. Wnioskodawca deklaruje we wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania przez osoby młode 
ze wszystkich form wsparcia wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (z wyłączeniem robót publicznych) oraz wynikających z SzOOP PO WER.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium dotyczącego maksymalnej możliwej liczby form 
wsparcia, z jakiej będą mogły skorzystać osoby młode w projekcie, ma sprzyjać 
kompleksowości i indywidualizacji wsparcia.  

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji możliwości skorzystania przez osoby młode ze wszystkich 
ww. form wsparcia. 

11. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika/uczestniczkę projektu nie może 
przekraczać 10 000,00 PLN.25 

Uzasadnienie: 
Średni koszt ma charakter kalkulacyjny i nie wyznacza maksymalnej wartości 
wsparcia dla danej osoby. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie weryfikowane na 

 
25 Kryterium obowiązuje, jeżeli stawki jednostkowe nie zostaną wprowadzone przed rozpoczęciem naboru wniosków o 

dofinansowanie. 
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podstawie średniego kosztu na uczestnika/uczestniczkę projektu wskazanego we 
wniosku. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 
szczegółowy  

PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty 

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Lp. konkursu 1 
Planowany  

kwartał ogłoszenia 
konkursu  

I x II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

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

  x          

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Rodzaj sposobu 
rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 
IP/IZ 

x 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 
tys. euro) 

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro)  

Planowana 
alokacja (PLN) 

40 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  Minimalny udział wkładu 
własnego  

5% 
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w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach 
konkursu 

TYP PROJEKTU 1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 
młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:  

 identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w 
zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),  

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 
zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 
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 
refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

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 pozwalających na 
podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i 
szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. 
Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),  
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 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 z 
niepełnosprawnościami:  

 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 
niepełnosprawnościami 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 z 
niepełnosprawnościami.  

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na26: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

- - 30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

2 992 

2. liczba osób bezrobotnych 
niezarejestrowanych w ewidencji urzędów 
pracy objętych wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

3. liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

 
26 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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4. liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

5. liczba osób pracujących, znajdujących się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych 
wsparciem w programie 

265 

6. liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

podlega monitorowaniu 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat: 

 bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, i/lub 

 imigranci/imigrantki, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 i/lub 

 reemigranci/reemigrantki, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 i/lub 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 
poddziałaniu 1.3.1. 

Projekt powinien być skierowany do wszystkich czterech ww. grup. Imigranci/imigrantki, 
reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny mogą zostać 
uczestnikami/uczestniczkami projektu niezależnie od swojego statusu na rynku pracy, tj. mogą być 
osobami biernymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi. 

Co najmniej 60% osób objętych wsparciem muszą stanowić osoby z grupy NEET. 

 

Uzasadnienie: 

Wsparcie będzie 
kierowane do osób 
młodych – biernych 
zawodowo/bezrobotnych 
niezarejestrowanych w 
ewidencji urzędów pracy 
oraz 
imigrantów/imigrantek,  
reemigrantów/ 
reemigrantek i osób 
odchodzących z rolnictwa i 
ich rodzin (niezależnie od 
ich statusu na rynku 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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pracy), wymagających 
kompleksowego i 
zindywidualizowanego 
wsparcia. 

Projekt powinien być 
skierowany do wszystkich 
czterech ww. grup. 

W przypadku 
kwalifikowania się do 
projektu uczestnika 
należącego/uczestniczki 
należącej do kilku grup 
docelowych, status na 
rynku pracy (osoba bierna 
zawodowo, bezrobotna lub 
pracująca) ma 
pierwszeństwo.  

Co najmniej 60% osób 
objętych wsparciem muszą 
stanowić osoby z grupy 
NEET. 

Osoby z kategorii NEET to 
osoby spełniające łącznie 
trzy następujące warunki: 

 nie pracują, 

 nie kształcą się (nie 
uczestniczą w 
kształceniu formalnym, 
w trybie stacjonarnym 
albo zaniedbują 
obowiązek szkolny lub 
nauki), 

 nie szkolą się (nie 
uczestniczą w 
pozaszkolnych 
zajęciach mających na 
celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub 
doskonalenie 
umiejętności i 
kwalifikacji 
zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania 
pracy, w okresie 
ostatnich 4 tygodni). 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie spełnienie 
kryterium będzie 
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weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o 
kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek 
do projektu zgodnie z ww. 
zasadami oraz na 
podstawie pozostałych 
zapisów wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z danego subregionu województwa małopolskiego 
(osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze danego subregionu województwa 
małopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze 
danego subregionu województwa małopolskiego), w ramach którego aplikuje wnioskodawca. 

Uzasadnienie: 

Działania w projekcie 
powinny być adresowane 
do 
mieszkańców/mieszkanek 
subregionu, w ramach 
którego – zgodnie 
z zapisami wniosku o 
dofinansowanie - udzielane 
będzie wsparcie. 

Kryterium nie ma 
zastosowania w przypadku 
realizacji wsparcia 
skierowanego do 
imigrantów/imigrantek i 
reemigrantów/ 
reemigrantek 
zamierzających przybyć do 
Polski w celu osiedlenia się 
i którzy/które wyrażają chęć 
udziału w projekcie EFS. 

Zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego 
miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której ta 
osoba przebywa z 
zamiarem stałego pobytu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w tym deklaracji 
wnioskodawcy o objęciu w 
ramach projektu wsparciem 
wyłącznie osób 
mieszkających, uczących 
się lub pracujących na 
obszarze subregionu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. Wnioskodawca zapewni udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem na terenie 
(całego) jednego z następujących subregionów:  

a) Miasto Kraków - dostępna alokacja 7,2 mln PLN;  

b) Krakowski Obszar Metropolitalny, bez miasta Kraków, obejmujący powiaty: bocheński, 
krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – dostępna alokacja 7,4 mln 
PLN;  

c) Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski – dostępna 
alokacja 6,8 mln PLN;  

d) Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki – 
dostępna alokacja 7,6 mln PLN; 

e) Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – dostępna alokacja 5,2 
mln PLN; 

f) Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki 
– dostępna alokacja 5,8 mln PLN. 

Uzasadnienie: 

Określenie ww. kryterium 
ma na celu tworzenie 
warunków umożliwiających 
większej liczbie młodych 
osób korzystanie 
z projektów aktywizacji 
zawodowej oraz 
zapewnienie 
równomiernego rozłożenia 
usług aktywizacyjnych na 
terenie całego 
województwa, 
proporcjonalnie do liczby 
osób młodych 
zamieszkujących 
subregiony oraz udziału 
osób NEETs 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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w subregionach.  

Subregiony – przyjęto 
nazwy i odpowiadające im 
obszary za Strategią 
Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 
2011-2020; z subregionu 
Krakowski Obszar 
Metropolitalny wyłączono 
miasto Kraków. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
określających obszar 
realizacji projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Minimalne i maksymalne wartości projektu w danym subregionie wynoszą: 

a) Miasto Kraków – minimalna wartość projektu: 3 240 000 PLN, maksymalna wartość: 3 600 
000 PLN;  

b) Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 3 330 000 PLN, maksymalna 
wartość:  
3 700 000 PLN;  

c) Tarnowski – minimalna wartość: 3 060 000 PLN, maksymalna wartość: 3 400 000 PLN;  

d) Sądecki – minimalna wartość: 3 420 000 PLN, maksymalna wartość: 3 800 000 PLN; 

e) Podhalański – minimalna wartość: 2 340 000 PLN; maksymalna wartość: 2 600 000 PLN; 

f) Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 2 610 000 PLN, maksymalna wartość: 
2 900 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
tworzenie rozwiązań 
adekwatnych do potrzeb 
grup docelowych konkursu, 
które będą możliwe do 
wdrożenia na 
subregionalnych rynkach 
pracy w Małopolsce.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane w 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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oparciu o pierwotnie 
zaplanowaną przez 
wnioskodawcę wartość 
ogółem projektu. Przy 
ocenie tego kryterium nie 
uwzględnia się poprawek 
we wniosku dokonanych na 
etapie negocjacji. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

5. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 
RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu 1. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
ma na celu zwiększenie 
dostępności wsparcia 
aktywizacyjnego dla osób 
młodych wymagających 
zintensyfikowanego 
wsparcia oraz zapewnienia 
w tym zakresie współpracy 
beneficjentów PO WER z 
działającymi na danym 
obszarze instytucjami 
pomocy i integracji 
społecznej.  

W celu spełnienia kryterium 
beneficjent powinien podjąć 
współpracę z 
beneficjentami projektów 
celu tematycznego 9 w 
RPO WM, m.in. poprzez: 

 poinformowanie 
o realizacji projektu PO 
WER instytucji pomocy 
społecznej 
funkcjonujących na 
terenie realizacji 
projektu (gminnych, 
powiatowych), 

 zamieszczenie 
informacji o realizacji 
projektu na swojej 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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stronie internetowej, 

 spotkania formalne lub 
nieformalne z 
instytucjami 
realizującymi wsparcie 
w obszarze pomocy 
społecznej. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie spełnienie 
kryterium będzie 
weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o zamiarze 
współpracy z 
beneficjentami projektów 
celu tematycznego 9 RPO 
WM, w tym 
poinformowania o realizacji 
projektu PO WER instytucji 
pomocy społecznej 
funkcjonujących na 
obszarze realizacji projektu 
(gminnych, powiatowych) 
oraz zamieszczeniu 
informacji o realizacji na 
swojej stronie internetowej. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w 
projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
efektywności 
zatrudnieniowej ma na celu 
zapewnienie, że w ramach 
realizowanych projektów 
prowadzone będą działania 
na rzecz poprawy zdolności 
do zatrudnienia 
i podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej 
(biernych i bezrobotnych) 
osób młodych.  

Spełnienie powyższego 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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kryterium będzie 
weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020.  

Zastosowane w projekcie 
minimalne progi 
efektywności 
zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup 
docelowych będą zgodne z 
obowiązującymi progami 
efektywności określonymi 
w komunikacie, o którym 
mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zgodności 
założeń dotyczących 
efektywności 
zatrudnieniowej z progami 
wskazanymi w 
dokumentacji konkursowej 
jako minimalne. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. W przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada 
się realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej. 

Uzasadnienie: 
Wprowadzenie kryterium 
efektywności zawodowej 
ma na celu zapewnienie, że 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 
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w ramach realizowanych 
projektów prowadzone 
będą działania na rzecz 
poprawy sytuacji na rynku 
pracy (pracujących) osób 
młodych.  

Spełnienie powyższego 
kryterium będzie 
weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020.  

Zastosowany w projekcie 
minimalny próg 
efektywności zawodowej 
będzie zgodny z 
obowiązującym progiem 
efektywności określonymi 
przez IZ PO WER. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zgodności 
założeń dotyczących 
efektywności zawodowej z 
progiem wskazanym w 
dokumentacji konkursowej 
jako minimalny. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Gdy w projekcie realizowane są szkolenia, są one zgodne ze zdiagnozowanymi: 

 potrzebami i potencjałem uczestnika/uczestniczki projektu oraz  

 potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (nie dotyczy szkoleń w 
zakresie kompetencji ogólnych np. kompetencji społecznych, językowych, dotyczących 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)). 

Uzasadnienie: Celem zastosowania 
kryterium jest osiągnięcie 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 
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efektywnych rezultatów 
proponowanego wsparcia 
oraz dostosowanie 
kwalifikacji i kompetencji 
osób do potrzeb 
zidentyfikowanych na 
regionalnym/lokalnym 
rynku pracy, co w 
konsekwencji pozwoli na 
zwiększenie ich szans na 
podjęcie stałego 
zatrudnienia lub poprawę 
sytuacji zawodowej. 
Efektywna analiza rynku 
pracy wpłynie na 
rzeczywistą poprawę 
sytuacji uczestników/ 
uczestniczek projektu.  

Szkolenia dotyczące 
kompetencji ogólnych, np. 
kompetencji społecznych, 
językowych, dotyczących 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych mogą 
wynikać wyłącznie ze 
zdiagnozowanych potrzeb i 
potencjału uczestnika/ 
uczestniczki, ze względu na 
ich uniwersalność. 
Uzasadnia to fakt, że 
kompetencje ogólne są 
potrzebne do 
funkcjonowania w wielu 
zawodach. 

Kompetencje społeczne to 
kompetencje osobowe, 
interpersonalne i 
międzykulturowe 
obejmujące pełny zakres 
zachowań 
przygotowujących do 
skutecznego i 
konstruktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym. 
Według klasyfikacji ESCO 
(kategoria „Interakcje 
społeczne” w ramach 
„Umiejętności 
i kompetencje 
przekrojowe”), katalog 
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kompetencji społecznych 
obejmuje: 

1. doradzanie innym, 
2. pracę w zespole, 
3. posługiwanie się mową 

ciała, 
4. instruowanie innych 

osób, 
5. przewodzenie innym 

osobom, 
6. kompetencje 

międzykulturowe, 
7. wypracowywanie 

kompromisu, 
8. motywowanie innych, 
9. wspieranie 

współpracowników, 
10. stosowanie technik 

zadawania pytań, 
11. przekazywanie 

informacji o faktach, 
12. zwracanie się do 

słuchaczy, 
13. przyjmowanie 

konstruktywnej krytyki, 
14. wchodzenie w 

interakcję z innymi 
osobami, 

15. przekonywanie innych 
osób. 

Podniesienie kompetencji 
społecznych oznacza 
rozwinięcie co najmniej 8 z 
wyżej wymienionych 15 
kompetencji społecznych. 
W celu weryfikacji luk 
uczestnika/uczestniczki w 
zakresie kompetencji 
społecznych należy 
przeprowadzić wstępną 
ocenę kompetencji 
społecznych, obejmującą 
samoocenę uczestnika/ 
uczestniczki oraz ocenę 
zewnętrzną dokonaną w 
ramach projektu - test 
psychometryczny 
wykonany przez 
psychologa/doradcę 
zawodowego/doradcę 
klienta. 
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Pozostałe szkolenia, w tym 
dotyczące kompetencji 
zawodowych (nie 
obejmujące kompetencji 
ogólnych) muszą być 
zgodne ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem 
uczestnika/uczestniczki 
projektu oraz ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego 
lokalnego lub regionalnego 
rynku pracy. Ocenie 
podlega, czy prowadzą one 
do zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach 
oczekiwanych przez 
pracodawców w 
województwie lub w 
powiecie/powiatach, z 
których pochodzą 
uczestnicy/uczestniczki 
projektu lub w których 
planują podjąć 
zatrudnienie. Zawody 
oczekiwane przez 
pracodawców to te 
wskazane jako deficytowe 
w aktualnym, powiatowym 
lub małopolskim, 
Barometrze zawodów lub 
wynikające z 
zapotrzebowania 
potwierdzonego przez 
konkretnych pracodawców. 
Beneficjent odwołując się 
do zapotrzebowania 
potwierdzonego przez 
konkretnych pracodawców 
nie może wymagać od 
uczestnika/uczestniczki 
projektu deklaracji 
zatrudnienia od 
pracodawcy danej osoby. 
Udział w projekcie nie 
może być uzależniony od 
posiadania oferty pracy od 
pracodawcy. 

Odwoływanie się do 
Barometru zawodów 
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oznacza: 

 odwołanie do 
najbardziej aktualnego 
na dzień składania 
wniosku o 
dofinansowanie – 
dotyczy konkretnych 
szkoleń założonych we 
wniosku o 
dofinansowanie lub  

 odwołanie do 
najbardziej aktualnego 
na dzień organizacji 
szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb 
szkoleniowych 
uczestnika/uczestniczki 
– dotyczy szkoleń 
nieokreślonych we 
wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium ma zastosowanie 
do wsparcia w postaci 
szkolenia, nie dotyczy 
natomiast bonu 
szkoleniowego. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie projektu 
kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
deklaracji wnioskodawcy o 
realizacji szkoleń zgodnie z 
potrzebami i potencjałem 
uczestników/uczestniczek 
projektu oraz zgodnie ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego 
rynku pracy (zawody 
deficytowe w aktualnym, 
powiatowym lub 
regionalnym Barometrze 
zawodów; potwierdzenie 
przez konkretnych 
pracodawców), a także na 
podstawie pozostałych 
zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

TAK x NIE  
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regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

9. Wsparcie realizowane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej i jest realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce 
wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz 
stawki jednostkowej wsparcia  osób młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wsparcie realizowane w 
projekcie powinno być 
zgodne ze standardami 
jakościowymi opisanymi w 
Metodyce. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o udzielaniu 
wsparcia zgodnie ze 
standardami określonymi 
w Metodyce oraz na 
podstawie 
potwierdzających to 
zapisów wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

10. Projekt nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
określającego datę 
zakończenia projektu ma 
na celu wskazanie nie 
podlegającego wydłużeniu 
okresu realizacji. 
Jednocześnie 
proponowany okres 
realizacji projektu jest 
wystarczający, aby objąć 
wszystkich 
uczestników/wszystkie 
uczestniczki zakładanymi 
formami wsparcia i podjąć 
odpowiednie działania 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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zaradcze w przypadku 
trudności w realizacji 
projektu.  

Wydłużenie okresu 
realizacji projektu (na 
etapie jego realizacji) może 
nastąpić: 

 na wniosek IOK, 

 za zgodą IOK – na 
wniosek beneficjenta, 
po przedstawieniu 
uzasadnienia 
wydłużenia okresu 
realizacji projektu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie wskazanego 
przez wnioskodawcę 
okresu realizacji projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

11. Beneficjent: 

 jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz aktywizacji zawodowej, 
posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz uczestników/uczestniczek projektu, 

 w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzi działalność 
w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie 
realizowany projekt.  

 posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt. 

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że projekt 
realizowany jest przez 
podmiot posiadający 
odpowiednie 
doświadczenie i 
możliwości organizacyjne 
do efektywnego wspierania 
osób młodych. 

Kryterium wyklucza 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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realizację projektu w 
formalnym partnerstwie. 
Możliwe jest nawiązywanie 
współpracy w zakresie 
pojedynczych zadań z 
innymi podmiotami. 

Na etapie oceny o wniosku 
o dofinansowanie 
kryterium będzie 
weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

12. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca– nie więcej niż dwa 
razy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do 
występowania danego 
podmiotu w charakterze 
beneficjenta. Oznacza to, 
że dany podmiot może 
występowaćdwukrotnie 
jako wnioskodawca. 

W przypadku złożenia 
więcej niż dwóch wniosków 
przez jednego 
projektodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie złożone 
w odpowiedzi na konkurs 
wnioski, w związku 
z niespełnieniem przez 
beneficjenta kryterium 
dostępu.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie liczby złożonych 
wniosków w systemie 
SOWA. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

TAK  NIE x 
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2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431, z późn. zm.)? 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Osoby o niskich kwalifikacjach stanowią: 

 od 5% do 10% uczestników/uczestniczek 
projektu, 

 powyżej 10% uczestników/uczestniczek 
projektu. 

WAGA 3 pkt lub 6 pkt 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie 
podlega, w jakim stopniu 
wsparciem w ramach 
projektu obejmowane są 
osoby o niskich 
kwalifikacjach: 

 osoby o niskich 
kwalifikacjach stanowią 
od 5% do 10% 
uczestników/ 
uczestniczek projektu: 
3 pkt, 

 osoby o niskich 
kwalifikacjach stanowią 
powyżej 10% 
uczestników/ 
uczestniczek projektu: 
6 pkt. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
tych odnoszących się do 
grupy docelowej projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z 
grupy NEET niezarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy. 

WAGA 2 pkt 

Uzasadnienie: 

Osoby niezarejestrowane 
w PUP stanowią 12% 
uczestników Programu, 
podczas gdy udział tych 
osób wśród osób 
należących do NEET 
wynosi 63%. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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Z Badania losów 
absolwentów szkół 
zawodowych (Małopolskie 
Obserwatorium Rozwoju 
Regionalnego, Kraków, 
2018) wynika, że 
większość osób 
należących do grupy 
NEET nie rejestruje się w 
urzędzie pracy – dotyczy 
to 57% biernych oraz 35% 
bezrobotnych. 

Spełnienie kryterium 
oznacza uwzględnienie w 
grupie docelowej projektu 
wyłącznie osób biernych 
zawodowo/bezrobotnych 
nie zarejestrowanych w 
ewidencji urzędów pracy, 
należących do grupy 
NEET. 

3. Projekt jest skierowany w co najmniej 15% do 
osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta 
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

WAGA 2 pkt 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020, miasta 
średnie to: 

 miasta powyżej 20 tys. 
mieszkańców z 
wyłączeniem miast 
wojewódzkich oraz  

 miasta mniejsze, z 
liczbą ludności 
pomiędzy 15-20 tys. 
mieszkańców, będące 
stolicami powiatów 
(tzw. miasta tracące 
funkcje społeczno-
gospodarcze).  

Lista miast 
średnich/tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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(która zostanie także 
wskazana w Regulaminie 
konkursu), określona na 
podstawie załączników 1 i 2 
do Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
opracowanej na potrzeby 
Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w Małopolsce jest 
następująca: 

 subregion Krakowski 
Obszar Metropolitalny: 

o Bochnia, 
o Myślenice, 
o Skawina, 
o Wieliczka, 

 Subregion tarnowski:  

o Tarnów,  
o Brzesko, 

 Subregion sądecki: 

o Gorlice, 
o Limanowa, 
o Nowy Sącz, 

 Subregion podhalański: 

o Nowy Targ, 
o Zakopane, 

 Małopolska Zachodnia: 

o Chrzanów, 
o Olkusz, 
o Wadowice, 
o Andrychów, 
o Oświęcim, 
o Trzebinia. 

Kryterium nie ma 
zastosowania dla 
subregionu obejmującego 
miasto Kraków. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
tych odnoszących się do 
grupy docelowej projektu. 
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4. Projektodawca w chwili złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co najmniej: 

 3-letnie doświadczenie w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób młodych - 5 
pkt, 

 3-letnie doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć niefinansowanych ze 
środków europejskich, związanych z 
prowadzeniem aktywizacji zawodowej osób 
młodych - 10 pkt. 

WAGA 5 pkt lub 10 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wybór podmiotów, które 
posiadają doświadczenie i 
wiedzę w zakresie 
realizacji wsparcia 
dotyczącego aktywizacji 
zawodowej osób młodych, 
a których potencjał do 
realizacji projektu nie 
wynika jedynie z realizacji 
przedsięwzięć 
finansowanych ze środków 
europejskich.  

Beneficjent może 
otrzymać:  

 0 punktów, gdy nie 
spełnia żadnego 
warunku podanego w 
kryterium;  

 5 punktów w 
przypadku gdy 
posiada 3-letnie 
doświadczenie w 
zakresie aktywizacji 
zawodowej osób 
młodych;  

 10 punktów w 
przypadku gdy 
posiada 3-letnie 
doświadczenie w 
realizacji 
przedsięwzięć 
niefinansowanych ze 
środków europejskich, 
związanych z 
prowadzeniem 
aktywizacji zawodowej 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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osób młodych.  

Punkty nie sumują się.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
tych odnoszących się do 
doświadczenia 
wnioskodawcy. 

5. Projektodawca zapewni, że do realizacji 
projektu zostanie zatrudniona osoba z 
niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ 
etatu. 

WAGA 3 pkt 

Uzasadnienie: 

Osoba z 
niepełnosprawnością w 
rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady 
równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 – czyli 
osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 511), a także 
osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 882, z późn. 
zm).  

Kryterium ma na celu 
promowanie 
zaangażowania osób z 
niepełnosprawnością w 
projektach 
współfinansowanych ze 
środków UE. 

Na etapie oceny wniosku o 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku. 

6. Beneficjent: 

 działa jako organizacja pozarządowa (w 
rozumieniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie) – 6 pkt, 

 w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu posiada status organizacji pożytku 
publicznego – 3 pkt, 

 działa jako agencja zatrudnienia – 6 pkt. 

WAGA 
6 pkt lub 9 pkt lub 
12 pkt lub 15 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wybór podmiotów, które 
posiadają doświadczenie i 
wiedzę w zakresie 
realizacji wsparcia 
dotyczącego aktywizacji 
zawodowej osób młodych, 
a także podmiotów, dla 
których aktywizacja 
zawodowa młodzieży jest 
działalnością statutową.  

Beneficjent może 
otrzymać:  

 0 punktów, gdy nie 
spełnia żadnego 
warunku podanego w 
kryterium;  

 6 punktów w 
przypadku gdy działa 
jako organizacja 
pozarządowa (w 
rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie), 

 9 punktów w 
przypadku gdy działa 
jako organizacja 
pozarządowa (w 
rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie) 
posiadająca status 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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OPP;  

 6 punktów w 
przypadku gdy działa 
jako agencja 
zatrudnienia, 

 12 punktów w 
przypadku gdy działa 
jednocześnie jako 
organizacja 
pozarządowa i agencja 
zatrudnienia, 

 15 punktów w 
przypadku gdy działa 
jednocześnie jako 
organizacja 
pozarządowa 
posiadająca status 
OPP i agencja 
zatrudnienia.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku. 

7. Beneficjent zapewni wykorzystanie 
niestandardowch metod docierania/rekrutacji 
do projektu potencjalnych uczestników/ 
uczestniczek. 

WAGA 2 pkt 

 

Kryterium ma na celu 
premiowanie podmiotów, 
które wykorzystają 
niestandardowe metody 
docierania/rekrutacji do 
projektu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
tych odnoszących się do 
opisu sposobu dotarcia do 
osób wymagających 
wsparcia w ramach 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-5 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 
rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 
szczegółowy  

PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty 

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Lp. konkursu 2 
Planowany  

kwartał ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III x IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

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

       x     

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Rodzaj 
sposobu 

rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 
IP/IZ 

 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 
tys. euro) 

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana 
alokacja (PLN) 

30 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  Minimalny udział wkładu 
własnego  

5% w części 
dofinansowania 
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w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

pomniejszonego o wartość 
środków przeznaczonych na 

wypłatę dotacji na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i wsparcia 

pomostowego 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane 
do realizacji w 

ramach 
konkursu 

 

TYP PROJEKTU 4 – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. 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 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także 
wsparcie pomostowe. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na27: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

- - 30% 

2. liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 

- - 100% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na28: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. liczba osób biernych zawodowo objętych 750 

 
27 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
28 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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wsparciem w programie 

2. liczba osób bezrobotnych 
niezarejestrowanych w ewidencji urzędów 
pracy objętych wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

3. liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w 
programie 

podlega monitorowaniu 

4. liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

5. liczba osób pracujących, znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych 
wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

6. liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat: 

 bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, i/lub 

 reemigranci/reemigrantki, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 i/lub 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 
zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 
poddziałaniu 1.3.1. 

Projekt powinien być skierowany do wszystkich ww. grup. Reemigranci/reemigrantki oraz osoby 
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny mogą zostać uczestnikami/uczestniczkami projektu 
niezależnie od swojego statusu na rynku pracy, tj. mogą być osobami biernymi zawodowo, 
bezrobotnymi lub pracującymi. 

 

Uzasadnienie: 

Wsparcie będzie 
kierowane do osób 
młodych – biernych 
zawodowo/bezrobotnych 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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niezarejestrowanych w 
ewidencji urzędów pracy, 
reemigrantów/ 
reemigrantek oraz osób 
odchodzących z rolnictwa i 
ich rodzin (niezależnie od 
ich statusu na rynku 
pracy), a także ubogich 
pracujących, osób 
zatrudnionych na 
umowach 
krótkoterminowych i 
pracujących w ramach 
umów cywilno-prawnych, 
wymagających 
kompleksowego i 
zindywidualizowanego 
wsparcia. 

Projekt powinien być 
skierowany do wszystkich 
ww. grup. 

W przypadku 
kwalifikowania się do 
projektu uczestnika 
należącego/uczestniczki 
należącej do kilku grup 
docelowych, status na 
rynku pracy (osoba bierna 
zawodowo, bezrobotna lub 
pracująca) ma 
pierwszeństwo.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie spełnienie 
kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
deklaracji wnioskodawcy o 
kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek 
do projektu zgodnie z ww. 
zasadami oraz na 
podstawie pozostałych 
zapisów wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z danego subregionu województwa małopolskiego 
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(osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze danego subregionu województwa 
małopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze 
danego subregionu województwa małopolskiego), w ramach którego aplikuje wnioskodawca. 

Uzasadnienie: 

Działania w projekcie 
powinny być adresowane 
do mieszkańców/ 
mieszkanek subregionu, w 
ramach którego – zgodnie 
z zapisami wniosku o 
dofinansowanie - udzielane 
będzie wsparcie. 

Zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego 
miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której ta 
osoba przebywa z 
zamiarem stałego pobytu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w tym deklaracji 
wnioskodawcy o objęciu w 
ramach projektu wsparciem 
wyłącznie osób 
mieszkających, uczących 
się lub pracujących na 
obszarze subregionu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Wnioskodawca zapewni udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem na terenie 
(całego) jednego z następujących subregionów:  

a) Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, 
miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków – dostępna alokacja 8 
mln PLN;  

b) Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski – dostępna 
alokacja  
6,1 mln PLN;  

c) Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki – 
dostępna alokacja 6,7 mln PLN; 

d) Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – dostępna alokacja 4 mln 
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PLN, 

e) Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki 
– dostępna alokacja 5,2 mln PLN. 

Uzasadnienie: 

Określenie ww. kryterium 
ma na celu tworzenie 
warunków umożliwiających 
większej liczbie osób 
młodych skorzystania 
z możliwości rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 
oraz zapewnienie 
równomiernego rozłożenia 
wsparcia oferowanego w 
ramach projektów na 
terenie całego 
województwa, 
proporcjonalnie do liczby 
młodych osób 
bezrobotnych i wskaźnika 
przedsiębiorczości w 
subregionie.  

Subregiony – przyjęto 
nazwy i odpowiadające im 
obszary za Strategią 
Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 
2011-2020. 

W ramach projektu 
dotyczącego danego 
subregionu, beneficjent 
kieruje wsparcie do 
uczestników/uczestniczek z 
każdego powiatu 
wchodzącego w skład 
subregionu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
określających obszar 
realizacji projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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6. Minimalne wartości projektu w danym subregionie wynoszą 98% alokacji przeznaczonej na 
subregion: 

a) Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 7 840 000  PLN, 

b) Tarnowski – minimalna wartość: 5 978 000 PLN,  

c) Sądecki – minimalna wartość: 6 566 000 PLN,  

d) Podhalański – minimalna wartość: 3 920 000 PLN;  

e) Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 5 096 000 PLN.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
tworzenie rozwiązań 
adekwatnych do potrzeb 
grup docelowych konkursu, 
które będą możliwe do 
wdrożenia na 
subregionalnych rynkach 
pracy w Małopolsce.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane w 
oparciu o pierwotnie 
zaplanowaną przez 
wnioskodawcę wartość 
ogółem projektu. Przy 
ocenie tego kryterium nie 
uwzględnia się poprawek 
we wniosku dokonanych na 
etapie negocjacji. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

7. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy: 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie: 

Zaplanowane wsparcie 
musi mieć charakter 
kompleksowy, tj. każdy 
uczestnik/uczestniczka 
otrzyma możliwość 
skorzystania z pełnego 
katalogu pomocy w 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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zależności od potrzeb 
danej osoby: 
przygotowania do 
samodzielnego 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, bezzwrotnej 
dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o udzieleniu 
każdemu 
uczestnikowi/każdej 
uczestniczce 
kompleksowego wsparcia 
w zakresie zakładania i 
prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej 
oraz na podstawie 
potwierdzających to 
zapisów wniosku. 

 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami 
opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie 
własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało 
wprowadzone w celu 
zapewnienia wszystkim 
osobom analogicznego 
zakresu wsparcia. Zasady 
określające przyznawanie 
wsparcia w zakresie 
przedsiębiorczości zostaną 
określone w Standardzie 
realizacji usługi w zakresie 
wsparcia bezzwrotnego na 
założenie własnej 
działalności gospodarczej 
w ramach Programu 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020. Niniejsze 
standardy mają 
zagwarantować wysoką 
jakość wsparcia 
odpowiadającą na 
potrzeby uczestników/ 
uczestniczek. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o realizacji 
projektu zgodnie z 
warunkami opisanymi w 
Standardzie oraz na 
podstawie 
potwierdzających to 
zapisów wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w 
formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). 

Uzasadnienie: 

Rozliczanie wydatków za 
pomocą metod 
uproszczonych stanowi 
znaczące odciążenie 
administracyjne dla 
beneficjentów oraz 
instytucji wdrażających 
programy finansowane z 
funduszy strukturalnych 
oraz pozwala w większym 
stopniu skupić się na 
osiąganiu rezultatów 
poszczególnych 
interwencji. Kwota stawki 
jednostkowej na 
samozatrudnienie jest 
określona w Rozdziale 4.4 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020.  

Wprowadzenie kryterium 
służy spełnieniu wymagań 
horyzontalnych 
związanych z rozliczaniem 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zastosowania w 
budżecie projektu stawki 
jednostkowej na  
samozatrudnienie w 
wysokości zgodnej z 
Rozdziałem 4.4 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

10. Beneficjent:  

 jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP, 

 posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 
poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie;  

 posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt. 

Uzasadnienie: 

Posiadanie odpowiedniego 
doświadczenia w 
udzielaniu wsparcia 
przedsiębiorczości 
gwarantuje skuteczną i 
prawidłową realizację 
projektu, wysoką jakość 
świadczonych usług, 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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sprawność obsługi 
uczestników/uczestniczek 
projektu oraz właściwy 
monitoring udzielonego 
wsparcia. Ponadto z uwagi 
na regionalny charakter 
wsparcia niezbędne jest 
posiadania doświadczenia 
w realizacji tego typu 
wsparcia na obszarze 
województwa na którego 
terenie będzie realizowany 
projekt. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

11. Projekt trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas 
realizacji projektu pozwoli 
wnioskodawcom 
precyzyjnie zaplanować 
zadania w ramach 
projektu, a co za tym idzie 
również planować wydatki, 
co wpłynie pozytywnie na 
sposób jego realizacji i 
rozliczania. Wskazany 
okres pozwoli również na 
podjęcie odpowiednich 
działań zaradczych w 
przypadku trudności w 
realizacji projektu.  

Wydłużenie okresu 
realizacji projektu (na 
etapie jego realizacji) może 
nastąpić: 

 na wniosek IOK, 

 za zgodą IOK – na 
wniosek beneficjenta, 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 



64 

po przedstawieniu 
uzasadnienia 
wydłużenia okresu 
realizacji projektu. 

. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie wskazanego 
przez wnioskodawcę 
okresu realizacji projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

12. Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu 
pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Uzasadnienie: 

Ocenie podlega, czy wkład 
własny stanowi nie mniej 
niż 5,00% kwalifikowalnych 
wydatków projektu 
pomniejszonych o wartość 
dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Wkład własny nie może 
pochodzić od 
uczestników/uczestniczek 
projektu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
dotyczących wkładu 
własnego. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

13. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca i/lub partner – nie 
więcej niż dwa razy. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do 
występowania danego 
podmiotu w charakterze 
beneficjenta, a także 
partnera. Oznacza to, że 
dany podmiot może 
występować: 

 dwukrotnie jako 
wnioskodawca,  

 dwukrotnie jako partner 
oraz  

 w jednym wniosku jako 
wnioskodawca, a w 
kolejnym, złożonym w 
tym samym konkursie, 
w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia 
więcej niż dwóch wniosków 
przez jednego 
projektodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie złożone 
w odpowiedzi na konkurs 
wnioski, w związku 
z niespełnieniem przez 
beneficjenta kryterium 
dostępu.  

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie liczby złożonych 
wniosków w systemie 
SOWA. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

14. Projekt zakłada premiowanie powstawania działalności gospodarczych, zostaną założone w 
powiatach o niższym poziomie przedsiębiorczości, zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie konkursu.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium 
ma na celu kierowanie 
wsparcia w pierwszej 
kolejności do 
uczestników/uczestniczek, 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 



66 

którzy/które zamierzają 
prowadzić działalność 
gospodarczą w powiatach 
o niższym poziomie 
przedsiębiorczości w 
obrębie danego 
subregionu. 

Powiaty o niższym 
poziomie 
przedsiębiorczości to 
powiaty, których wskaźnik 
przedsiębiorczości jest 
niższy od średniej w 
danym subregionie. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest skierowany w co najmniej 10% 
do osób zamieszkujących (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie lub miasta tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

WAGA 3 pkt 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020, miasta 
średnie to: 

 miasta powyżej 20 tys. 
mieszkańców z 
wyłączeniem miast 
wojewódzkich oraz  

 miasta mniejsze, z 
liczbą ludności 
pomiędzy 15-20 tys. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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mieszkańców, będące 
stolicami powiatów 
(tzw. miasta tracące 
funkcje społeczno-
gospodarcze).  

Lista miast 
średnich/tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze 
(która zostanie także 
wskazana w Regulaminie 
konkursu), określona na 
podstawie załączników 1 i 2 
do Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
opracowanej na potrzeby 
Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w Małopolsce jest 
następująca: 

 subregion Krakowski 
Obszar Metropolitalny: 

o Bochnia, 
o Myślenice, 
o Skawina, 
o Wieliczka, 

 Subregion tarnowski:  

o Tarnów,  
o Brzesko, 

 Subregion sądecki: 

o Gorlice, 
o Limanowa, 
o Nowy Sącz, 

 Subregion podhalański: 

o Nowy Targ, 
o Zakopane, 

 Małopolska Zachodnia: 

o Chrzanów, 
o Olkusz, 
o Wadowice, 
o Andrychów, 
o Oświęcim, 
o Trzebinia. 

Kryterium nie ma 
zastosowania dla 
subregionu obejmującego 
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miasto Kraków. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów 
wniosku, w szczególności 
tych odnoszących się do 
grupy docelowej projektu. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 
szczegółowy  

PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty 

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

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Lp. konkursu 3 
Planowany  kwartał 
ogłoszenia konkursu  

I  II x III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

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

    x        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Rodzaj 
sposobu 

rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 
IP/IZ 

 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 
tys. euro) 

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana 
alokacja (PLN) 

15 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu 

własnego  
w finansowaniu wydatków 

nie dotyczy 
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kwalifikowalnych projektu  

Typ/typy 
projektów 

przewidziane 
do realizacji w 

ramach 
konkursu 

TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:  

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru 
odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery 
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 
pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub 
bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność 
danej formy wsparcia.  

 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 
OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na29: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1.  liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 

- - 100% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na30: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

 
29 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
30 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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1. liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

1300 

2. liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu 

3. liczba osób poniżej 30 lat 
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie. 

podlega monitorowaniu 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, 
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, 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: 

Wsparcie będzie kierowane 
do osób młodych – 
bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
ewidencji małopolskich 
urzędów pracy. 

Co najmniej 60% osób 
objętych wsparciem muszą 
stanowić osoby z grupy 
NEET. 

Osoby z kategorii NEET to 
osoby spełniające łącznie 
trzy następujące warunki: 

 nie pracują, 

 nie kształcą się (nie 
uczestniczą w 
kształceniu formalnym, w 
trybie stacjonarnym albo 
zaniedbują obowiązek 
szkolny lub nauki), 

 nie szkolą się (nie 
uczestniczą w 
pozaszkolnych zajęciach 
mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie 
lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania pracy w 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2 
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okresie ostatnich 4 
tygodni). 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie spełnienie 
kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
deklaracji wnioskodawcy o 
kwalifikowaniu 
uczestników/uczestniczek do 
projektu zgodnie z ww. 
zasadami oraz na podstawie 
pozostałych zapisów 
wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom 
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 
RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu 1. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma 
na celu zwiększenie 
dostępności wsparcia 
aktywizacyjnego dla osób 
młodych wymagających 
zintensyfikowanego wsparcia 
oraz zapewnienia w tym 
zakresie współpracy 
beneficjentów PO WER z 
działającymi na danym 
obszarze instytucjami pomocy 
i integracji społecznej.  

W celu spełnienia kryterium 
beneficjent powinien podjąć 
współpracę z beneficjentami 
projektów celu tematycznego 
9 w RPO WM, m.in. poprzez: 

 poinformowanie 
o realizacji projektu PO 
WER instytucji pomocy 
społecznej 
funkcjonujących na 
terenie realizacji projektu 
(gminnych, powiatowych), 

 zamieszczenie informacji 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2 
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o realizacji projektu na 
swojej stronie 
internetowej, 

 spotkania formalne lub 
nieformalne z instytucjami 
realizującymi wsparcie w 
obszarze pomocy 
społecznej. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie spełnienie 
kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
deklaracji wnioskodawcy o 
zamiarze współpracy z 
beneficjentami projektów celu 
tematycznego 9 RPO WM, w 
tym poinformowania o 
realizacji projektu PO WER 
instytucji pomocy społecznej 
funkcjonujących na obszarze 
realizacji projektu (gminnych, 
powiatowych) oraz 
zamieszczeniu informacji o 
realizacji na swojej stronie 
internetowej. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
ma na celu zapewnienie, że 
w ramach realizowanych 
projektów prowadzone będą 
działania na rzecz poprawy 
zdolności do zatrudnienia 
i podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej 
bezrobotnych osób młodych.  

Spełnienie powyższego 
kryterium będzie 
weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2 
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Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020.  

Zastosowane w projekcie 
minimalne progi efektywności 
zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup 
docelowych będą zgodne z 
obowiązującymi progami 
efektywności określonymi 
w komunikacie, o którym 
mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zgodności założeń 
dotyczących efektywności 
zatrudnieniowej z progami 
wskazanymi w dokumentacji 
konkursowej jako minimalne. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które są bezrobotne jest udzielane w projekcie 
zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. 
w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie 
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia. 

Uzasadnienie: 

Wsparcie dla osób młodych 
będzie udzielane zgodnie ze 
standardami określonymi w 
Planie realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce, tzn.: 

 w ciągu czterech 
miesięcy od dnia 
przystąpienia do projektu, 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 
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 osoby młode otrzymają 
wysokiej jakości ofertę 
wsparcia, obejmującą 
takie instrumenty i usługi 
rynku pracy, które 
zostaną indywidualnie 
zidentyfikowane jako 
konieczne dla uzyskania 
zatrudnienia przez osobę 
obejmowaną wsparciem. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o udzielaniu 
wsparcia zgodnie ze 
standardami określonymi w 
Planie realizacji Gwarancji 
dla młodzieży w Polsce. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. W projekcie zakłada się wsparcie w zakresie: 

 pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego oraz  

 w formie prac interwencyjnych i/lub bonów zatrudnieniowych. 

Beneficjent udziela wsparcia wyłącznie  w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Uzasadnienie: 

Zaplanowane wsparcie musi 
mieć charakter kompleksowy, 
tj. każdy uczestnik/każda 
uczestniczka otrzyma 
możliwość skorzystania z 
pełnego katalogu pomocy w 
zależności od potrzeb:  

 pośrednictwo pracy,  

 poradnictwo zawodowe, 

 prace interwencyjne/bon 
na zatrudnienie 

Uczestnikami/uczestniczkami 
projektu będą osoby, u 
których w IPD 
zdiagnozowano potrzebę 
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uczestnictwa w takich 
formach wsparcia jak parce 
interwencyjne lub bon na 
zatrudnienie. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy o udzieleniu 
każdemu 
uczestnikowi/każdej 
uczestniczce 
kompleksowego wsparcia w 
zakresie doprowadzenia do 
zatrudnienia oraz na 
podstawie potwierdzających 
to zapisów wniosku. 

 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Projekt trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji 
projektu pozwoli 
wnioskodawcom precyzyjnie 
zaplanować zadania w 
ramach projektu, a co za tym 
idzie również planować 
wydatki, co wpłynie 
pozytywnie na sposób jego 
realizacji i rozliczania. 
Wskazany okres pozwoli 
również na podjęcie 
odpowiednich działań 
zaradczych w przypadku 
trudności w realizacji 
projektu.  

Wydłużenie okresu realizacji 
projektu (na etapie jego 
realizacji) może nastąpić: 

 na wniosek IOK, 

 za zgodą IOK – na 
wniosek beneficjenta, po 
przedstawieniu 

Stosuje się do 
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uzasadnienia wydłużenia 
okresu realizacji projektu. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie wskazanego przez 
wnioskodawcę okresu 
realizacji projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

7. Wnioskodawcą jest powiatowy urząd pracy z województwa małopolskiego. 

Uzasadnienie: 

Konkurs skierowany jest 
wyłącznie do małopolskich 
PUP. 

Na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku. 

 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

8. Minimalna wartość dofinansowania projektu stanowi wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 
tys. EUR. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z 
konieczności zapewnienia 
zgodności z Wytycznymi  w 
zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-
2020. W konkursie nie są 
planowane małe inicjatywy, w 
związku z tym wnioski o 
dofinansowanie projektów 
powinny być rozliczane na 
podstawie rzeczywiście 
ponoszonych wydatków. 

Na etapie oceny wniosku o 
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dofinansowanie kryterium 
będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku. 

 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

 

 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU 
DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW 
POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE 

DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH 
REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

27.02.2020 r. 

 


