Wyciąg z Planu działania na rok 2011
dla województwa zachodniopomorskiego
Priorytet VI
Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wersja z dnia 24 marca 2011 r.
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KARTA DZIAŁANIA 6.1
Poddziałanie 6.1.1
LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

II kw.

III
kw.

x

IV kw.

8 500 000 PLN
1.

2.
3.
4.

5.
6.

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

I kw.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie
Indywidualnych
Planów
Działania,
diagnozowanie
potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek
pracy;
Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z
następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
staże/praktyki zawodowe,
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
subsydiowanie zatrudnienia.
Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in.
poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;

7.

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

8.

Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach
projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał
zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej
50 km od miejsca zamieszkania;
Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu
zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy;
Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału
w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji
zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych
technik informacyjnych i komunikacyjnych;
Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających
na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze
specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy;
Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;

9.

10.

11.

12.

13.

14. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji
na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych
obserwatoriów rynku pracy.
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Kryteria dostępu
1. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu.
Biorąc pod uwagę doświadczenia prac
Komisji Oceny Projektów z lat ubiegłych, IP
chce uniknąć sytuacji, w której projektodawca
w ramach posiedzeń jednej KOP składa
wiele
identycznych
wniosków
o
dofinansowanie
projektu.
Ponadto
kryterium to stwarza możliwość objęcia
wsparciem większej liczby potencjalnych
projektodawców, a także wyboru najlepszych
projektów, które odpowiadają na potrzeby
regionu.

Uzasadnienie:

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Kryterium
odnosi
się
wyłącznie
do
występowania
danego
podmiotu
w charakterze beneficjenta, a nie partnera.
Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie
dwóch wniosków, w których dany podmiot
występuje w charakterze beneficjenta, może
występować w innych wnioskach złożonych
w tym samym konkursie w charakterze
partnera.
W przypadku złożenia więcej niż dwóch
wniosków przez jednego projektodawcę
Instytucja
Pośrednicząca
odrzuca
wszystkie złożone w odpowiedzi na
konkurs
wnioski,
w
związku
z
niespełnieniem przez Beneficjeta kryterium
dostępu.
W przypadku wycofania jednego lub
obydwu wniosków o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny
wniosek/kolejne dwa wnioski.
Weryfikacja na podstawie protokołów
z przekazania wniosków.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-14

2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Zlokalizowanie
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację projektów na terenie
województwa
zachodniopomorskiego
zagwarantuje dostępność Projektodawcy
dla grupy docelowej. Ponadto powyższe
Stosuje się
kryterium obniży koszty realizacji projektu,
do
jak również koszty związane z jego
1-14
Uzasadnienie:
typu/typów
kontrolą. Biuro projektu powinno być
operacji
prowadzone na terenie województwa
(nr)
zachodniopomorskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu
rozliczenia ostatniego wniosku o płatność.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 700 tysięcy złotych.
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Uzasadnienie:

Kryterium
pozwoli
na
ograniczenie
rozdrobnienia środków i przyczynie się do
przygotowania
przez
wnioskodawców
projektów
kompleksowych
oraz
zwiększenia
ich
efektywności.

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
4. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Kryterium
to
zapewni
efektywne
wydatkowanie
środków
zgodnie
z
założeniami harmonogramu płatności oraz
podjęcie
działań
zaradczych
w przypadku pojawienia się ewentualnych
Uzasadnienie:
trudności.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-14

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-14

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-6,8-9

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
5. Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu w odniesieniu
do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (np.
identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie Indywidualnych
Planów
Działania, diagnozowanie
potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie + wsparcie
psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy).

Uzasadnienie:

Kryterium umożliwi kompleksowe wsparcie
obejmujące szeroki wachlarz usług
skierowanych do beneficjentów. Zwiększy
to efektywność planowanych w projekcie
działań i zwiększy szanse uczestników na
realizację celu Priorytetu - zwiększenie
aktywności
zawodowej
osób
pozostających bez zatrudnienia.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na podstawie treści wniosku.

6. W ramach projektu co najmniej 60% uczestników zostanie objętych IPD
Kryterium
to pozwoli na nabycie
umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia jak również dopasowanie form
Stosuje się
pomocy do oczekiwań i możliwości osoby
do
1-6,8-9
bezrobotnej.
Uzasadnienie:
typu/typów
operacji
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
(nr)
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
7. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa
zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze
województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa zachodniopomorskiego).
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Uzasadnienie:

Kryterium wpłynie na efektywność i
skuteczność podjętych działań wśród
beneficjentów z obszaru województwa
zachodniopomorskiego.
Grupy docelowe muszą być zgodne z
Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL
dla danego Poddziałania oraz zapisami
Dokumentacji Konkursowej.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-14

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
8. Działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych
upowszechniających elastyczne formy zatrudnienia, mających na celu zachęcenie
pracodawców do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy,
mogą obejmować jedynie teren województwa zachodniopomorskiego.
Kryterium umożliwi realizacje wsparcia
przyczyniającego się do upowszechnienia
zatrudnienia
oraz
wzrostu
poziomu
zatrudnienia na regionalnym i lokalnym
rynku pracy.
Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

7, 10-11

Kryterium ma zastosowanie jedynie
w
odniesieniu
do
projektów
informacyjno-promocyjnych.
9. Projekt skierowany jest w co najmniej 60% do osób z poniżej wskazanych grup
(jednej lub kilku):
- kobiety w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
- osób w wieku 15-24 lata,
- osób w wieku 50-64 lata,
- osób niepełnosprawnych,
przy czym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odpowiednio winien kształtować
się na następujących poziomach:
- dla kobiet w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka na poziomie co najmniej 45%,
- dla osób w wieku 15-24 lata na poziomie co najmniej 40%,
- dla osób w wieku 50-64 lata na poziomie co najmniej 35%,
- dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%.
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Uzasadnienie:

Kryterium to przyczyni się do rozwoju
kapitału ludzkiego w regionie oraz
zwiększenia
aktywności
zawodowej
mieszkańców
województwa
zachodniopomorskiego. Niezbędne jest
podjęcie
zintensyfikowanych
działań
ukierunkowanych
na
aktywizację zawodową i dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku
pracy osób poniżej
25 roku życia
oraz osób powyżej 50 roku życia, kobiet
oraz
osób
niepełnosprawnych.
Przedmiotowe kryterium będzie stanowić
odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w
województwie zachodniopomorskim.
Dodatkowo kryterium to przyczyni się do
zapewnienia trwałości zatrudnienia w
regionie.
Zapewnienie
zatrudnienia
uczestnikom projektu powinno wynikać z
ich bezpośrednich potrzeb oraz być ściśle
powiązane z ujętą w projekcie ofertą
szkoleniową. Kryterium w powiązaniu z
kryterium strategicznym nr 2 umożliwi
wzrost zatrudnienia w sektorze istotnym z
punktu widzenia potrzeb regionalnego
rynku pracy określonych w RSI.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-6,8-9

WAGA

20

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. W ramach projektu 100% uczestników zostanie
objętych IPD

Uzasadnienie:

Kryterium to przyczyni się do zapewnienia
trwałości
zatrudnienia
w
regionie.
Zapewnienie zatrudnienia uczestnikom
projektu
powinno
wynikać
z
ich
bezpośrednich potrzeb oraz być ściśle
powiązane z ujętą w projekcie ofertą
szkoleniową. Kryterium w powiązaniu z
kryterium strategicznym nr 2 umożliwi
wzrost zatrudnienia w sektorze istotnym z
punktu widzenia potrzeb regionalnego
rynku pracy określonych w RSI.

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
2. Szkolenia są dostosowane do zapotrzebowania
na regionalnym rynku pracy w zawodach określonych w
RSI (w szczególności w zakresie sektora usług
turystycznych,
usług
transportowo-logistycznych,
obsługi portów,
przemysłu drzewno-meblarskiego,
spożywczego, sektora ICT, energetyki odnawialnej
branży
budowlano–montażowej,
przemysłu
chemicznego), przyczyniających się do rozwoju
województwa
zachodniopomorskiego.
Szkolenia
powiązane zostaną z odbyciem stażu lub praktyki
zawodowej w branżach i sektorach szczególnie
istotnych z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku
pracy.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

WAGA

1-6,8-9

15

Uzasadnienie:

Kryterium umożliwi dopasowanie wsparcia
do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Realizacja
szkoleń
w
zawodach
przyczyniających
się
do
rozwoju
województwa określonych w RSI umożliwi
wejście na rynek pracy i utrzymanie
zatrudnienia w branżach i sektorach
szczególnie istotnych z punktu widzenia
potrzeb regionalnego rynku pracy. (Źródło:
Raport
o
stanie
woj.
zachodniopomorskiego, 2010).
Kryterium w powiązaniu z kryterium
strategicznym nr 1 umożliwi otrzymanie
kompleksowego wsparcia.

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na podstawie RSI oraz treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
3. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany
do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6
do RPO województwa zachodniopomorskiego tj. gmin w
szczególnie
niekorzystnej
sytuacji
społecznoekonomicznej.
Kompleksowość projektów z działaniami
podejmowanymi w ramach RPO WZ
wpływa
na równomierny i
komplementarny rozwój
województwa
zachodniopomorskiego, koncentrując się
na wyrównaniu dysproporcji w regionie
(źródło:
Raport
o
stanie
woj.
zachodniopomorskiego
oraz
Strategia
Rozwoju
Województwa
Zachodniopomorskiego RPO WZP - zał. nr
Uzasadnienie:
6). Powyższy kierunek wsparcia zapewnia
komplementarność działań przewidzianych
w priorytecie finansowanych ze środków
EFS
z działaniami
współfinansowanymi ze środków EFRR w
ramach RPO WZ.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-6,8-9

WAGA

5

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-14

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu i załącznika nr 6
do RPO WZ.

Poddziałanie 6.1.1
LP.
Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana
alokacja

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

II
kw.

x

III
kw.

IV kw.

4 000 000 PLN
1.

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

I kw.

2.
3.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie
Indywidualnych
Planów
Działania,
diagnozowanie
potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek
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pracy;
Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z
następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
staże/praktyki zawodowe,
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
subsydiowanie zatrudnienia;
5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in.
poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;
7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz
metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu
pracy, praca rotacyjna);
8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach
projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
9. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał
zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej
50 km od miejsca zamieszkania;
10. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu
zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy;
11. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału
w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji
zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych
technik informacyjnych i komunikacyjnych.
4.

Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria
wyboru
projektów

1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Zlokalizowanie
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację projektów na terenie
województwa
zachodniopomorskiego
zagwarantuje dostępność Projektodawcy
dla grupy docelowej. Ponadto powyższe
Stosuje
kryterium obniży koszty realizacji projektu,
się do
jak również koszty związane z jego
1-11
Uzasadnienie:
typu/typów
kontrolą. Biuro projektu powinno być
operacji
prowadzone na terenie
województwa
(nr)
zachodniopomorskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu
rozliczenia ostatniego wniosku o płatność.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
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Uzasadnienie:

Kryterium
to
zapewni
efektywne
wydatkowanie
środków
zgodnie
z
założeniami harmonogramu płatności oraz
podjęcie
działań
zaradczych
w przypadku pojawienia się ewentualnych
trudności.

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1-11

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
3. Projekt jest skierowany w 100% do osób niepełnosprawnych z obszaru
województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują
one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego).
Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w woj.
zachodniopomorskim
wciąż
należy
do jednego z najniższych w Polsce, a ich
udział
w
życiu
społecznym
jest
często
ograniczony
w związku z licznymi barierami o
charakterze
infrastrukturalnym
jak
i
mentalnym. Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
w województwie zachodniopomorskim jest
niższy od wskaźnika krajowego i najniższy
w Polsce (13,6% przy poziomie wskaźnika
krajowego 19,6%) (źródło: Bezrobotni
niepełnosprawni
i
niepełnosprawni
poszukujący pracy nie pozostający w
zatrudnieniu
w
Stosuje
województwie zachodniopomorskim 2009,
się do
1-11
Uzasadnienie: Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego typu/typów
Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dane
operacji
MPiPS).
(nr)
Kryterium
spowoduje
wzmocnienie
oddziaływania realizowanych projektów na
rozwój zasobów ludzkich, w tym przede
wszystkim osób niepełnosprawnych, co
umożliwi poprawę sytuacji powyższej grupy
docelowej na regionalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne
skierowane do osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej. W związku z powyższym
uzasadnione jest preferowanie projektów
kierujących wsparcie do tej grupy osób.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
4. Projekt przewiduje realizacje łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu
do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (np.
identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez
zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania, diagnozowanie potrzeb
szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie + wsparcie
psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy +
realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka
z
następujących form wsparcia staże/praktyki zawodowe).
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Uzasadnienie:

Kryterium umożliwi objecie wsparciem
grupę beneficjentów z województwa
zachodniopomorskiego
w
sposób
kompleksowy poprzez łączenie typów
projektu.

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1-6, 8-9

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
5. Działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych
upowszechniających elastyczne formy zatrudnienia, mających na celu zachęcenie
pracodawców do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy,
mogą obejmować jedynie teren województwa zachodniopomorskiego.
Kryterium umożliwi realizacje wsparcia
przyczyniającego się do upowszechnienia
zatrudnienia
oraz
wzrostu
poziomu
zatrudnienia na regionalnym i lokalnym
rynku pracy.
Stosuje
Uzasadnienie:
się do
7, 10-11
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane typu/typów
na
podstawie
treści
wniosku
o
operacji
dofinansowanie projektu.
(nr)
Kryterium ma zastosowanie jedynie
w
odniesieniu
do
projektów
informacyjno-promocyjnych.
6. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%.
Kryterium
to
umożliwi
weryfikację
efektywności podjętych działań przez
Wnioskodawców.
Stosuje
się do
Uzasadnienie:
1-6, 8-9
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane typu/typów
na
podstawie
treści
wniosku
o
operacji
dofinansowanie projektu.
(nr)

Kryteria strategiczne
1. Co najmniej 60% uczestników projektu zostanie
objętych IPD.
Kryterium
to pozwoli na nabycie
umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia jak również dopasowanie form
pomocy do oczekiwań
i
Uzasadnienie: możliwości osoby bezrobotnej.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
2. Co najmniej 40% środków w ramach cross-financingu
jest przeznaczonych na adaptację infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych.
Kryterium spowoduje ułatwienie osobom
niepełnosprawnym udziału w projekcie
poprzez
zniwelowanie
barier
architektonicznych.
Uzasadnienie:
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.

Poddziałanie 6.1.2
10

WAGA

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

25

1-6, 8-9

WAGA

10

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1-6, 8-9

Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

WND-POKL.06.01.02-32-001/10
,,Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy”

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku
Pracy

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

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

Beneficjent systemowy

Województwo Zachodniopomorskie

Okres realizacji projektu

01.2010- 12.2011

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
1 600 000 PLN

w roku 2011
1 400 000 PLN
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ogółem w projekcie
3 000 000 PLN

Poddziałanie 6.1.2
Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2011 r.
B2. (kolejny nr) PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Planowany tytuł projektu

Piramida kompetencji

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
1.

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

Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie
m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in.
poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów
licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb
zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio
z ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Beneficjent systemowy

Województwo Zachodniopomorskie

Okres realizacji projektu

01.01.2011 – 31.12.2012
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2011

ogółem w projekcie

3 500 000,00

6 500 000,00
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Poddziałanie 6.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Nie dotyczy

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

1. Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
finansowe ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form
wsparcia:
szkoleniami,
stażami,
przygotowaniem zawodowym dorosłych,
pracami interwencyjnymi,
wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy,
przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności
gospodarczej.

Beneficjent systemowy

Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego

Okres realizacji projektu

Umowa ramowa do 2013 roku – projekty składane przez Powiatowe Urzędy Pracy
co 12 miesięcy.
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2010
203 442 799,96 PLN

ogółem w projekcie

w roku 2011
24 127 579,98 PLN

227 570 379,94 PLN

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 35% stanowią osoby z poniższych grup
(jednej lub kilku):
- kobiety w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
- osób poniżej 25 roku życia,
- osób powyżej 50 roku życia.
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Uzasadnienie:

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału ludzkiego w regionie oraz
zwiększenia
aktywności
zawodowej
mieszkańców
województwa
zachodniopomorskiego. Na podstawie analizy raportu WUP Szczecin
Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa
zachodniopomorskiego w 2009 roku, najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia
obserwuje się wśród osób młodych pomiędzy 15-25 rokiem życia oraz osób
powyżej 50 roku życia. Niezbędne jest więc podjęcie zintensyfikowanych
działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową i dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy osób poniżej 25 roku życia
oraz osób powyżej 50 roku życia. Przedmiotowe kryterium będzie stanowić
odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w woj. zachodniopomorskim.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie
zachodniopomorskim wciąż należy do jednego z najniższych w Polsce,
a ich udział w życiu społecznym jest często ograniczony w związku z
licznymi barierami o charakterze infrastrukturalnym jak i mentalnym;
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie jest niższy
od wskaźnika krajowego i najniższy w Polsce (13,6% przy poziomie
wskaźnika krajowego 19,6%) (źródło: Bezrobotni niepełnosprawni i
niepełnosprawni poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w
województwie zachodniopomorskim 2009, Wydziału Badań i Analiz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dane MPiPS). Kryterium
spowoduje wzmocnienie oddziaływania realizowanych projektów na rozwój
zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych, co
umożliwi poprawę sytuacji powyższej grupy docelowej na regionalnym
rynku pracy. Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej.
W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów
kierujących wsparcie do tej grupy osób.

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji
co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w rejestrze danego Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie)
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Uzasadnienie:

Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w
woj.
zachodniopomorskim wciąż należy
do jednego z najniższych
w Polsce, a ich udział w życiu społecznym jest często ograniczony
w związku z licznymi barierami o charakterze infrastrukturalnym jak
i
mentalnym. Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w województwie zachodniopomorskim jest niższy od wskaźnika krajowego
i najniższy w Polsce (13,6% przy poziomie wskaźnika krajowego 19,6%)
(źródło: Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy
nie pozostający w zatrudnieniu
w województwie
zachodniopomorskim 2009, Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie oraz dane MPiPS).
Kryterium spowoduje wzmocnienie oddziaływania realizowanych projektów
na rozwój zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim osób
niepełnosprawnych, co umożliwi poprawę sytuacji powyższej grupy
docelowej na regionalnym rynku pracy. Dotychczasowe działania
aktywizacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych w niewielkim
stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej. W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie
projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

3. Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu
systemowego została skonsultowana z Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej i
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt.
Kryterium przyczyni się do pogłębienia współpracy publicznych służb
zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym
powiatowymi centrami pomocy rodzinie przy podejmowaniu działań
aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych wsparciem
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wyznaczy swoistą „linię
demarkacyjną”, pomiędzy uczestnikami projektów realizowanych w ramach
Uzasadnienie:
Poddziałania 6.1.3 przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także powiatowe
centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej w ramach 7.1.2
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. W ramach projektu co najmniej 25% uczestników zostanie objętych IPD
Kryterium to pozwoli na nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia jak również dopasowanie form pomocy do oczekiwań
i możliwości osoby bezrobotnej.
Uzasadnienie:
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnienia :
- dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup
docelowych na poziomie co najmniej 45%,
- dla osób w wieku 15-24 lata na poziomie co najmniej 40%,
- dla osób w wieku 50-64 lata na poziomie co najmniej 35%,
- dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%.
Kryterium to przyczyni się do zapewnienia trwałości zatrudnienia
w regionie. Zapewnienie zatrudnienia uczestnikom projektu powinno
wynikać z ich bezpośrednich potrzeb oraz być ściśle powiązane z ujętą
Uzasadnienie:
w projekcie ofertą szkoleniową.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
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KARTA DZIAŁANIA 6.2

LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Planowany termin ogłoszenia
IV
I kw.
II kw. x III kw.
konkursu
kw.
Otwarty
Zamknięty
x
10 000 000 PLN
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w
tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej
jednego
z następujących instrumentów:
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami,
które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie),
do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
c)
wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia
zawarcia
umowy
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i
doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób,
które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
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Kryteria dostępu
1. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu.
Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji
Oceny Projektów z lat ubiegłych, IP chce uniknąć
sytuacji, w której projektodawca w ramach
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych
wniosków
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to
stwarza możliwość objęcia wsparciem większej
liczby potencjalnych projektodawców, a także
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają
na potrzeby regionu.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Kryterium
odnosi
się
wyłącznie
do
występowania
danego
podmiotu
w charakterze beneficjenta, a nie partnera.
Stosuje się
Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie
do
dwóch
wniosków,
w
których
dany
podmiot
1-14
Uzasadnienie:
typu/typów
występuje w charakterze beneficjenta, może
operacji
(nr)
występować w innych wnioskach złożonych
w tym samym konkursie w charakterze partnera.
W przypadku złożenia więcej niż dwóch
wniosków przez jednego projektodawcę
Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w
związku z niespełnieniem przez Beneficjeta
kryterium dostępu.
W przypadku wycofania jednego lub obydwu
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma
prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa
wnioski.
Weryfikacja
na
podstawie
protokołów
z przekazania wniosków
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych
za realizację projektów na terenie województwa
zachodniopomorskiego
zagwarantuje
dostępność
Projektodawcy
dla
grupy
docelowej. Ponadto powyższe kryterium obniży
koszty realizacji projektu, jak również koszty
Stosuje się
związane z jego kontrolą. Biuro projektu powinno
do
1
Uzasadnienie:
być prowadzone na terenie województwa
typu/typów
zachodniopomorskiego przez cały okres realizacji operacji (nr)
projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego
wniosku o płatność.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Kryterium to zapewni efektywne wydatkowanie
środków zgodnie z założeniami harmonogramu
płatności oraz podjęcie działań zaradczych
w przypadku pojawienia się ewentualnych
Uzasadnienie:
trudności.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

4. Minimalna wartość projektu wynosi 900 tysięcy złotych.
Kryterium
pozwoli
na
ograniczenie
rozdrobnienia środków i przyczynie się do
przygotowania
przez
wnioskodawców
projektów kompleksowych oraz zwiększenia ich
Uzasadnienie:
efektywności.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym,
którego dotyczy projekt.
Kryterium to pomoże w uzyskaniu większej
efektywności i trwałości rezultatów projektu.
Za obszar merytoryczny uważa się działalność
szkoleniową w obszarze Przedsiębiorczości lub
Stosuje się
przyznawaniu środków finansowych na rozwój
do
1
Uzasadnienie:
przedsiębiorczości.
typu/typów
operacji (nr)
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
6. Realizacja projektu prowadzi do udzielenia wsparcia finansowego
umożliwiającego rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kryterium pozwoli na przyznanie wsparcia
finansowego umożliwiającego prowadzenie
działalności gospodarczej bądź też założenie
spółdzielni
lub
spółdzielni
socjalnej.
Kluczowym aspektem realizacji projektów w
ramach działania jest utworzenie działalności
gospodarczej bądź założenie spółdzielni lub
spółdzielni socjalnej. Kryterium ma na celu
Stosuje się
wyeliminowanie
projektów
obejmujących
do
1
Uzasadnienie:
jedynie wsparcie o charakterze doradczotypu/typów
szkoleniowym, które nie gwarantuje uzyskania
operacji (nr)
trwałego rezultatu założonego w ramach ww.
Działania. Wsparcie finansowe przeznaczone
na rozwój przedsiębiorczości jest kluczowym
aspektem w ramach przedmiotowego działania.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
7.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa
zachodniopomorskiego
(zamieszkują
one
na
obszarze
województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Kryterium
wpłynie
na
efektywność
i
skuteczność
podjętych
działań
wśród
beneficjentów
z
obszaru
województwa
zachodniopomorskiego.
Grupy
docelowe
Stosuje się
muszą być zgodne z Szczegółowym Opisem
do
1
Uzasadnienie:
Priorytetów POKL dla danego Działania oraz
typu/typów
zapisami Dokumentacji Konkursowej.
operacji (nr)
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
1. Objęcie wsparciem 50% osób z poszczególnych grup
(jednej lub kilku łącznie):
- poniżej 25 roku życia,
- powyżej 50 roku życia.
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WAGA

15

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału
ludzkiego w regionie oraz zwiększenia
aktywności
zawodowej
mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

Na podstawie analizy raportu WUP Szczecin
Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych
w
powiatach
województwa
zachodniopomorskiego
w 2009 roku, najwyższy wskaźnik stopy
bezrobocia obserwuje się wśród osób młodych
pomiędzy 15-25 rokiem życia oraz osób
powyżej 50 roku życia. Niezbędne jest więc
podjęcie
zintensyfikowanych
działań
ukierunkowanych na aktywizację zawodową
i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego
rynku pracy osób poniżej 25 roku życia oraz
osób powyżej 50 roku życia.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1
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15

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Przedmiotowe kryterium będzie stanowić
odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby
w
województwie zachodniopomorskim.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2.Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowić
będą
osoby niepełnosprawne oraz projekt przewiduje
wsparcie polegające na dostosowaniu infrastruktury (w
ramach instrumentu cross-financingu)
do szczególnych
potrzeb osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im
dostępu do oferowanego wsparcia.
Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w woj.
zachodniopomorskim
wciąż
należy
do jednego z najniższych w Polsce, a ich udział
w życiu społecznym jest często ograniczony
w związku z licznymi barierami o charakterze
infrastrukturalnym jak i mentalnym; wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj.
zachodniopomorskim jest niższy od wskaźnika
krajowego i najniższy w Polsce (13,6% przy
poziomie wskaźnika krajowego 19,6%) (źródło:
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni
poszukujący pracy nie pozostający w
zatrudnieniu
w
województwie
zachodniopomorskim
2009,
Wydziału Badań i Analiz
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dane MPiPS).
Uzasadnienie:
Kryterium
spowoduje
wzmocnienie
oddziaływania realizowanych projektów na
rozwój zasobów ludzkich, w tym przede
wszystkim
osób
niepełnosprawnych,
co
umożliwi poprawę sytuacji powyższej grupy
docelowej na regionalnym rynku pracy.
Dotychczasowe
działania
aktywizacyjne
skierowane do osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej.
Wsparcie
kierowane
do
osób
niepełnosprawnych
powinno
zawierać
kompleksowe działania umożliwiające pełny
i
nieutrudniony
dostęp
osobom
niepełnosprawnym do udziału w projekcie np.
poprzez likwidację barier architektonicznych,
zapewnienie
dojazdu,
opiekuna
osoby
niepełnosprawnej itp.
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Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie
powiatu/powiatów, w których stopa bezrobocia powiatu na
31.12.2010 r. była równa lub większa od stopy bezrobocia
województwa zachodniopomorskiego na 31.12.2010 r.
Z „Analizy rynku pracy Województwa
Zachodniopomorskiego w 2009 roku” wynika,
iż stopa bezrobocia jest zróżnicowana
w
powiatach
województwa
zachodniopomorskiego, a w wielu powiatach
przekracza ogólną stopę bezrobocia dla całego
województwa
zachodniopomorskiego.
W
związku z tym wskazane jest preferowanie
realizacji projektów na terenach najbardziej
Uzasadnienie:
zapóźnionych pod względem społecznoekonomicznych w celu przyspieszenia ich
rozwoju i wyrównania poziomu spójności
społeczne
względem innych regionów
województwa zachodniopomorskiego.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
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WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

KARTA DZIAŁANIA 6.3

LP.
Konkursu:

A.1

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

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Planowany termin ogłoszenia
IV
I kw.
II kw.
III kw. x
konkursu
kw.
Otwarty
x
Zamknięty
600 000,00 PLN
1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym
przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług
aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy
publicznej);
rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz
wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do osób mających miejsce zamieszkania na terenie gmin
wiejskich do 15 tys. mieszkańców , miejsko-wiejskich do 15 tys. mieszkańców oraz
miast do 15 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz podmioty działające na tych
terenach.
Kryterium
wpłynie
na
efektywność
i
skuteczność
podjętych
działań
wśród
beneficjentów
z
obszaru
województwa
zachodniopomorskiego.
Grupy
docelowe
Stosuje się
muszą być zgodne z Szczegółowym Opisem
do
1
Uzasadnienie:
Priorytetów POKL dla danego Działania oraz
typu/typów
zapisami Dokumentacji Konkursowej.
operacji (nr)
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Projektodawca lub Partner jest podmiotem działającym lokalnie na terenie
określonym
we wniosku, przy czym Partner realizuje co najmniej 1 zadanie merytoryczne,
którego wartość stanowi co najmniej 10 % ogólnej wartości projektu.
Kryterium to pozwoli na realizację wsparcia
przez podmioty funkcjonujące w środowisku,
w którym realizowany będzie projekt. Podmioty
te znają potrzeby lokalne oraz problemy grupy
docelowej na danym obszarze, co gwarantuje
efektywność planowanych działań. Ponadto
kryterium to pozwoli na animowanie działań
aktywizacyjnych
zgodnie
z potrzebami danej gminy. Wymóg realizacji co
najmniej 1 zadania merytorycznego o wartości
Stosuje się
min.10% ogólnej wartości budżetu projektu
do
1
Uzasadnienie:
zagwarantuje
wspólną
realizację
celów
typu/typów
projektu (Partnera i Lidera), oraz adekwatny
operacji (nr)
udział Partnera, co z kolei przyczyni się do
uzyskania wartości dodanej wynikającej ze
wspólnego rozwiązywania problemów różnych
grup interesariuszy rynku pracy.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
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3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych
za
realizację
projektów
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego
zagwarantuje dostępność Projektodawcy dla
grupy docelowej. Ponadto powyższe kryterium
obniży koszty realizacji projektu, jak również
koszty związane z jego kontrolą.
Stosuje się
do
1
Uzasadnienie:
Biuro projektu powinno być prowadzone na
typu/typów
terenie województwa zachodniopomorskiego
operacji (nr)
przez cały okres realizacji projektu, czyli do
momentu rozliczenia ostatniego wniosku o
płatność.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.
Kryterium to zapewni efektywne wydatkowanie
środków zgodnie z założeniami harmonogramu
płatności oraz podjęcie działań zaradczych
w przypadku pojawienia się ewentualnych
Uzasadnienie:
trudności.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Minimalna wartość projektu wynosi 15 tysięcy zł
Kryterium
pozwoli
na
ograniczenie
rozdrobnienia środków i przyczyni się do
przygotowywania
przez
Beneficjentów
projektów
kompleksowych,
zawierających
szerszy wachlarz usług niezbędnych do
Uzasadnienie:
udzielenia
wsparcia
beneficjentom
ostatecznym.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
6. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach
danej rundy konkursowej.
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Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji
Oceny Projektów z lat ubiegłych, IP chce uniknąć
sytuacji, w której projektodawca w ramach
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych
wniosków
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to
stwarza możliwość objęcia wsparciem większej
liczby potencjalnych projektodawców, a także
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają
na potrzeby regionu.

Uzasadnienie:

Kryterium
odnosi
się
wyłącznie
do
występowania
danego
podmiotu
w charakterze beneficjenta, a nie partnera.
Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie
dwóch wniosków, w których dany podmiot
występuje w charakterze beneficjenta, może
występować w innych wnioskach złożonych
w tym samym konkursie w charakterze partnera.
W przypadku złożenia więcej niż dwóch
wniosków przez jednego projektodawcę
Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w
związku z niespełnieniem przez Beneficjeta
kryterium dostępu.
W przypadku wycofania jednego lub obydwu
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma
prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa
wnioski.
Weryfikacja
na
podstawie
protokołów
z przekazania wniosków.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

20

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu
wniosków na etapie oceny formalnej lub
merytorycznej
i
negatywnego
wyniku
ewentualnej
procedury
odwoławczej
projektodawca ma prawo do ponownego
złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch
wniosków.
.
Weryfikacja na podstawie protokołów z
przekazania wniosków, które wpłynęły na dane
posiedzenie KOP, do momentu wpłynięcia
sprawdzanego wniosku.
Kryteria strategiczne
1.Grupę docelową w projekcie w co najmniej 40% stanowić
będą osoby (z jednej lub kilku grup łącznie):
- niepełnosprawne,
- kobiety, w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz
wchodzące
po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem
dzieci dla których
Projektodawca zapewni usługi
towarzyszące umożliwiające większą elastyczność tej grupy
w uczestnictwie w działaniach aktywizujących np. dojazd,
asystent osoby niepełnosprawnej, opieka nad dziećmi. Itp.
Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w woj.
zachodniopomorskim
wciąż
należy
do jednego z najniższych w Polsce, a ich
Uzasadnienie:
udział
w życiu społecznym jest często ograniczony
w związku z licznymi barierami o charakterze
infrastrukturalnym jak i mentalnym; wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj.
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zachodniopomorskim jest niższy od wskaźnika
krajowego i najniższy w Polsce (13,6% przy
poziomie wskaźnika krajowego 19,6%) (źródło:
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni
poszukujący pracy nie pozostający w
zatrudnieniu
w
województwie zachodniopomorskim 2009,
Wydziału Badań i Analiz
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dane MPiPS).
Kryterium
spowoduje
wzmocnienie
oddziaływania realizowanych projektów na
rozwój zasobów ludzkich, w tym przede
wszystkim osób niepełnosprawnych, co
umożliwi poprawę sytuacji powyższej grupy
docelowej na regionalnym rynku pracy.
Wsparcie kobiet przyczyni się do zmniejszenia
wskaźników udziału kobiet (w tym kobiet
powracających na rynek pracy) w ogólnej
liczbie bezrobotnych oraz wpłynie na
zwiększenie ich aktywności zawodowej i w
konsekwencji podjęcie zatrudnienia.
Dotychczasowe
działania
aktywizacyjne
skierowane do osób niepełnosprawnych i
kobiet (w tym kobiet powracających na rynek
pracy) w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Wsparcie projektów, w których zaplanowano współpracę
partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych w
ramach lokalnych grup działania.
Wśród obszarów wymagających interwencji
wymienia się środowiskowe formy wsparcia,
szczególnie na wsi, a także ograniczoną
współpracę instytucji i samorządów lokalnych z
organizacjami pozarządowymi. Za najbardziej
efektywną formę osiągnięcia tego celu uznaje
się współpracę
partnerów
publicznych,
społecznych i gospodarczych w ramach
lokalnych grup działania (źródło: Raport o
Uzasadnienie:
stanie województwa zachodniopomorskiego
oraz
Strategia
Rozwoju
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2015).

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projektodawca, w wyniku ogłaszanych dotychczas
konkursów, nie otrzymał dofinansowania projektu w ramach
Działania
6.3
w województwie zachodniopomorskim.
Kryterium ma na celu zwiększenie aktywności
oraz zachęcenie do udziału w ogłoszonym
konkursie projektodawców, którzy dotychczas nie
otrzymali dofinansowania w ramach Działania
6.3.
zasadnienie:
Weryfikacja na podstawie zapisów części 3.5
projektu,
dotychczas
ogłoszonych
list
rankingowych w ramach Działania 6.3 oraz
danych z KSI.
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D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV kw.

x

14 611 092 PLN
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup
docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe

Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe

X

Kryteria dostępu
1.Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych.

Uzasadnienie:

Kryterium w zakresie minimalnej wartości projektu
pozwoli na ograniczenie rozdrobienia środków i
przyczyni
się
do
przygotowywania
przez
wnioskodawców
projektów
kompleksowych,
zawierających cały wachlarz usług niezbędnych dla
pomocy grupie docelowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Weryfikacja na podstawie treści wniosku.
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego
(osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjna na obszarze województwa zachodniopomorskiego)
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:

Kryterium to zapewni rozwój zasobów ludzkich w
regionie, a także wpłynie pozytywnie na
zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego. W efekcie
przyczyni
się
do
zwiększenia
potencjału
zawodowego mieszkańców regionu oraz poprawy
sytuacji na rynku pracy. w województwie
zachodniopomorskim.
Spełnienie
podstawie
projektu.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

kryterium będzie weryfikowane na
treści wniosku o dofinansowanie

3.Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy.

Uzasadnienie:

Kryterium to zapewni efektywne wydatkowanie
środków zgodnie z założeniami harmonogramu
płatności oraz podjęcie działań zaradczych w
przypadku pojawienia się ewentualnych trudności.
Spełnienie kryterium będzie
podstawie treści wniosku.
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weryfikowane

na

4.Projektodawca pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, natomiast w okresie
realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa
zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Uzasadnienie:

Zlokalizowanie
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację projektów na terenie województwa
zachodniopomorskiego zagwarantuje dostępność
Projektodawcy dla grupy docelowej. Ponadto
powyższe kryterium obniży koszty realizacji
projektu, jak również koszty związane z jego
kontrolą. Biuro projektu powinno być prowadzone na
terenie województwa zachodniopomorskiego przez
cały okres realizacji projektu, czyli do momentu
rozliczenia ostatniego wniosku o płatność.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

20

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym
zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
Projekty współpracy ponadnarodowej w większym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów
Priorytetu VI w ramach wybranego tematu projektów
innowacyjnych.
Wykorzystując
doświadczenia
Uzasadnienie:
partnerów z innych krajów osiągnie się większą
wartość dodaną realizowanych projektów.
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych
na rozwiązania problemów jednej z następujących grup
wymagających szczególnego wsparcia:
- osób w wieku 15-24 lata,
-osób w wieku 50-64 lata,
- osób niepełnosprawnych,
- kobiet w szczególności powracających na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
Kryterium to wpłynie na efektywność i skuteczność
działań mających na celu zminimalizowanie
problemów wśród gruby beneficjentów będącej
w szczególnie niekorzystnej sytuacji.
Uzasadnienie:
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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