Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KARTY DZIAŁAŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE LIPIEC 2010

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Instytucja
Pośrednicząca

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres korespondencyjny

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Telefon

Województwo

(081) 44 16 850

Lubelskie

Faks

(081) 44 16
853

defs.@lubelskie.pl

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Adres korespondencyjny

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Telefon

(081) 46 35 300

Faks

E-mail

sekretariat@wup.lublin.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

j.w.
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(081) 46 35
305

KARTA DZIAŁANIA 6.1
Poddziałanie 6.1.2
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
I kw.
II kw.
III kw. x IV kw.
konkursu
Otwarty
x
Zamknięty
3 000 000,00
1. projekty słuŜące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb 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
słuŜb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką
realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i
lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w
zakresie:
- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branŜ
- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie poŜądanych kwalifikacji i usług
szkoleniowych
- migracji zarobkowych na terenie regionu
Kryteria dostępu
1. Wnioskodawcami są wyłącznie powiatowe urzędy pracy/miejski urząd pracy z terenu
województwa lubelskiego.
Ograniczenie wnioskodawców do pochodzących
z woj. lubelskiego wynika z regionalnego
Stosuje się
charakteru wsparcia w ramach Priorytetu VI PO
do typu/typów 1-2
KL. Kryterium zostanie zweryfikowane na
operacji (nr)
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
WAGA
1. Nie dotyczy
Stosuje się
Uzasadnienie:
Nie dotyczy
do typu/typów
operacji (nr)
WAGA
2. Nie dotyczy
Stosuje się
Uzasadnienie:
Nie dotyczy
do typu/typów
operacji (nr)
WAGA
3. Nie dotyczy
Stosuje się
Uzasadnienie:
Nie dotyczy
do typu/typów
operacji (nr)

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2011 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

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

1. 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/branŜ
− przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie poŜądanych
kwalifikacji i usług szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Beneficjent systemowy
TAK

Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej,
alternatywna procedura wyboru projektów w trybie
systemowym pozwoli na uniknięcie trudności
natury prawnej
w sytuacji, gdy Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
pełni równolegle rolę Instytucji Pośredniczącej II
stopnia oraz beneficjenta realizującego projekt (m.in.
kwestia podpisania umowy o dofinansowanie projektu
między róŜnymi jednostkami organizacyjnymi tego
samego urzędu, zapewnienie nadzoru i kontroli na
miejscu projektu). Projekt, którego realizacja
rozpocznie się w 2011 roku będzie wynikiem realizacji
strategii działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku
Pracy, która powstanie w ramach realizowanego w
latach 2009 – 2010 projektu pilotaŜowego
dotyczącego LORP.
01.2011 – 12.2012

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2011

ogółem w projekcie

2 000 000,00

4 000 000,00

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w roku 2011

ogółem w projekcie

- wzrost wiedzy pracowników WUP w Lublinie zakresie
przewidywanej sytuacji na lokalnym rynku pracy wybranych
zawodów, sektorów/branŜ w wyniku przygotowanych
raportów z przeprowadzonych badań i analiz,
- wzrost wiedzy pracowników WUP w Lublinie w zakresie
przewidywanych
oczekiwań
pracodawców
odnośnie
poŜądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych w wyniku
przygotowanych raportów z przeprowadzonych badań
i analiz,
- wzrost wiedzy pracowników publicznych słuŜb
zatrudnienia/instytucji
szkoleniowych/wnioskodawców
aplikujących o środki EFS z zakresu sytuacji na regionalnym
rynku
- wzrost wiedzy pracowników regionalnych instytucji
w zakresie zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy niezbędnej do przygotowania oferty edukacyjnej
i szkoleniowej dostosowanej do potrzeb regionu

- wzrost wiedzy pracowników WUP
w Lublinie
zakresie przewidywanej sytuacji na lokalnym rynku
pracy
wybranych
zawodów,
sektorów/branŜ
w
wyniku
przygotowanych
raportów
z przeprowadzonych badań i analiz,
- wzrost wiedzy pracowników WUP w Lublinie
w zakresie przewidywanych oczekiwań pracodawców
odnośnie
poŜądanych
kwalifikacji
i
usług
szkoleniowych w wyniku przygotowanych raportów z
przeprowadzonych badań i analiz,
- wzrost jakości i efektywności usług świadczonych
przez WUP w Lublinie w zakresie przygotowywania
programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu
- upowszechnianie i promowanie wyników projektu
poprzez organizację konferencji podsumowującej
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Rezultaty miękkie

w roku 2011

ogółem w projekcie

- wzrost umiejętności pracowników WUP w Lublinie
w zakresie monitorowania sytuacji na regionalnym rynku
pracy

wzrost
świadomości
mieszkańców/instytucji
w województwie lubelskim w zakresie zachodzących
zmian na regionalnym rynku pracy

- wzrost umiejętności pracowników WUP w Lublinie w
zakresie prognozowania zmian zachodzących na
regionalnym rynku pracy

- wzrost znaczenia systemu monitorowania sytuacji na
regionalnym rynku pracy

- dostarczenie przedstawicielom regionalnych instytucji
informacji na temat sytuacji na rynku pracy w województwie
lubelskim ułatwiających podejmowanie decyzji o kierunkach
rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

- upowszechnianie informacji o sytuacji na lokalnym
rynku pracy wśród mieszkańców województwa
lubelskiego poprzez stronę internetową
- pogłębienie współpracy pomiędzy WUP w Lublinie
a instytucjami zainteresowanymi pozyskiwaniem
informacji w zakresie sytuacji na regionalnym rynku
pracy
Kryteria dostępu

1.

Dostarczanie wiedzy z zakresu tematyki rynku pracy oraz prowadzenie
cyklicznych (w tym równieŜ prognostycznych) badań i analiz rynku pracy oraz
procesów społeczno – gospodarczych związanych z tematyką rynku pracy.
Aktualna wiedza i informacje uzyskiwane dzięki prowadzonemu
stale spójnemu i pełnemu monitoringowi, a takŜe cykliczne prognozy
lubelskiego rynku pracy przyczynią się do zwiększenia efektywności
Uzasadnienie:
usług rynku pracy, lepszego dostosowania oferty edukacyjnej i
szkoleniowej do potrzeb gospodarki, lepszego planowania ścieŜki
edukacyjnej i szkoleniowej, a takŜe szerszego i głębszego poznania
oczekiwań „uczestników” rynku pracy.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

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

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

PUP/MUP z terenu województwa lubelskiego

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
2008-2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
286 068 362,21

w roku 2011
60 000000,00

ogółem w projekcie
384 882 599,20

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
−

Nie dotyczy

w roku 2011
−

ogółem w projekcie
−

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−

Nie dotyczy

w roku 2011
−

ogółem w projekcie
−

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby niepełnosprawne w co najmniej
takim % w stosunku do uczestników projektu ogółem, jaki stanowią osoby
niepełnosprawne zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne w stosunku do ogółu
osób zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne (stan na 31.12. 2010 r.). KaŜda
osoba niepełnosprawna zostanie obligatoryjnie objęta IPD.
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Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z
analiz wynika, Ŝe są to w duŜej części osoby w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy. Dotychczasowe
działania
aktywizacyjne
skierowane
wobec
osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. W
województwie lubelskim wskaźnik dotyczący liczby osób
niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach
kształtuje się na niskim poziomie. Ponadto ich udział w Ŝyciu
społecznym często jest ograniczony z uwagi na liczne bariery o
Uzasadnienie:
charakterze fizycznym lub mentalnym. W związku z powyŜszym
uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do
tej grupy osób. Ponadto kryterium ma na celu zwiększenie
indywidualnego podejścia do osób niepełnosprawnych z
uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb oraz moŜliwości
oferowanego wsparcia ze strony PUP/MUP.
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzediego
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7%. W odniesieniu
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Co najmniej 10% wszystkich udzielonych jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności zostanie udzielona osobom niepełnosprawnym i do osobom w wieku 5064 lata.
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Uzasadnienie:

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z
analiz wynika, Ŝe są to w duŜej części osoby w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy. Dotychczasowe
działania
aktywizacyjne
skierowane
wobec
osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. W
województwie lubelskim wskaźnik dotyczący liczby osób
niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach realizowanych projektów
kształtuje się na niskim poziomie. Według danych WUP „Analiza
sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim 2009 r.” na
koniec 2009 roku w powiatowych urzędach pracy województwa
lubelskiego zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych
(w tym 42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7%
W odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta
stanowi 4,7%. W ciągu 2009 roku 50 osób niepełnosprawnych (18
kobiet, 32 męŜczyzn) zamieszkujących na terenie województwa
lubelskiego zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
podjęło działalność gospodarczą.
Ponadto kryterium ma na celu premiowanie właśnie tej grupy
osób, która znajduje się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy oraz zapewnić indywidualne podejścia do osób
niepełnosprawnych.
Osoby w wieku 50 – 64 lata są grupą społeczną doświadczającą
szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i
utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to. m.in. z niechęci
pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako
mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy. Osoby w wieku
50 + znacznie częściej niŜ pozostali bezrobotni doświadczają
problemu bezrobocia długotrwałego, co dodatkowo utrudnia
efektywną aktywizację zawodową tej grupy społecznej. Szansą dla
nich na utrzymanie się bądź powrót na rynek pracy moŜe być
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. JednakŜe w
województwie lubelskim wskaźnik dotyczący liczby osób w wieku
50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach realizowanych projektów kształtuje się na
niskim poziomie. Kryterium to ma na celu premiowanie właśnie tej
grupy osób znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy.
Zgodnie z danymi WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” liczba osób bezrobotnych
powyŜej 50 roku Ŝycia wynosiła 19 654 osoby (w tym 37,2%
stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił
wzrost bezrobocia tej grupy osób o 12%. W odniesieniu do ogólnej
liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 16,8%. W ciągu 2009
roku 224 osób (71 kobiet, 153 męŜczyzn) powyŜej 50 roku Ŝycia
zamieszkujących
na
terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
podjęło
działalność gospodarczą.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcie
wskaźnika dotyczące liczby osób, które uzyskały środki na
podjecie działalności gospodarczej , w tym liczba osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku (osoby
niepełnosprawne, osoby w wieku 50 – 64 lata). Dotychczas
osiągnięto wskaźnik na poziomie 3,96% w stosunku do wartości
docelowej w przypadku osób niepełnosprawnych oraz na poziomie
25,33% w stosunku do wartości docelowej w przypadku osób w
wieku 50 – 64 lata).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.

Strona 7 z 34

3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5% osoby w wieku 50 - 64
lata.

Uzasadnienie:

Zgodnie z danymi WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” liczba osób bezrobotnych
powyŜej 50 roku Ŝycia wynosiła 19 654 osoby (w tym 37,2%
stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił
wzrost bezrobocia tej grupy osób o 12%. W odniesieniu do ogólnej
liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 16,8%.. Osoby w
wieku 50 – 64 lata są grupą społeczną doświadczającą
szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i
utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to. m.in. z niechęci
pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako
mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy. .Osoby w
wieku 50 + znacznie częściej niŜ pozostali bezrobotni
doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego (według danych
WUP w Lublinie – stan na 31.12.2009 r. 34,8%), co dodatkowo
utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy społecznej.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcie
wskaźnika dotyczące liczby osób, które zakończą udział w
projektach realizowanych w ramach projektów, w tym liczba osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku (osoby w wieku
50 – 64 lata). Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie
11,36% w stosunku do wartości docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium

4. Co najmniej 5% wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności
zostanie udzielona dla osób w wieku 15-24.

Uzasadnienie:

Według danych statystycznych WUP w Lublinie na koniec 2009
roku . w województwie lubelskim zarejestrowani bezrobotni do 25
roku Ŝycia stanowili 25,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu
do rok poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%.. Ludzie młodzi
naleŜą do osób w szczególny sposób zagroŜonych bezrobociem,
m.in. z uwagi na fakt, iŜ w mniejszym stopniu mogą konkurować z
pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. W
województwie lubelskim wskaźnik dotyczący liczby osób w wieku
15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach realizowanych projektów kształtuje się na
niskim poziomie. Osoby młode stanowią zaledwie 15% ogółu
osób, które w ramach projektów otrzymały środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Kryterium to ma na celu premiowanie
właśnie tej grupy osób znajdującej się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” w ciągu 2009 roku 716 osób do
25 roku Ŝycia (230 kobiet, 503 męŜczyzn) zamieszkujących na
terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych
w
powiatowych urzędach pracy podjęło działalność gospodarczą.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcia
wskaźnika dotyczące liczby osób, które uzyskały środki na
podjecie działalności gospodarczej (osoby w wieku 15 – 24 lata).
Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 35,99% w stosunku
do wartości docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.

5. Dla co najmniej 80% uczestników projektu zostaną opracowane Indywidualne
Plany Działania.
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Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zwiększenie indywidualnego podejścia do
osób bezrobotnych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb
oraz moŜliwości oferowanego wsparcia ze strony PUP/MUP.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcia
wskaźnika dotyczące liczby osób, które
zostały objęte
Indywidualnym Planem Działania. Dotychczas osiągnięto wskaźnik
na poziomie 8,94% w stosunku do wartości docelowej.

6. Co najmniej 2 % uczestników projektu zostanie objętych subsydiowanym
zatrudnieniem i/lub pracami interwencyjnymi (w tym osoby do 25 roku Ŝycia i w wieku
50-64 lata).
Kryterium ma na celu promowanie działań słuŜących
podwyŜszeniu statusu zawodowego osób bezrobotnych poprzez
stworzenie moŜliwości zwiększenia lub zdobycia doświadczenia
zawodowego (w przypadku osób młodych) jak teŜ wykorzystania
potencjału zawodowego osób w wieku 50-64 czyli grupom
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. %..
Ludzie młodzi naleŜą do osób w szczególny sposób zagroŜonych
bezrobociem, m.in. z uwagi na fakt, iŜ w mniejszym stopniu mogą
konkurować z pracownikami posiadającymi doświadczenie
zawodowe. Ponadto kryterium to ma na celu zwiększenie szansy
na
uzyskanie
zatrudnienia,
a
jednocześnie
wsparcie
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
nowych miejsc pracy.
Uzasadnienie:
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” w ciągu 2009 roku 51 548 osób
podjęło pracę z czego tylko 10 215 osób bezrobotnych objętych
zostało subsydiowanym zatrudnieniem. W grupie osób do 25 roku
Ŝycia pracę podjęło 13 616 osób, w tym pracę subsydiowaną
uzyskało stosunkowo niewielu bezrobotnych, tj. 2 057 osób
(15,1%). Natomiast w grupie osób powyŜej 50 roku Ŝycia
zatrudnionych zostało 5 126 osób, w tym pracę subsydiowaną
1 706 osób (33,3%).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
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KARTA DZIAŁANIA 6.2
Działanie 6.2
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
konkursu
Otwarty
x
Zamknięty

I kw.

x

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

15 000000
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej (w tym na załoŜenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez
zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które
rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do
wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej),
- 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).
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby
niepełnosprawne
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Uzasadnienie:

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie
istotnym
problemem
społecznym
województwa lubelskiego jest nadal
niewystarczająca
liczba
działań
skierowanych
do
osób
niepełnosprawnych.
Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze
szanse na zatrudnienie i przez to są
szczególnie zagroŜone wykluczeniem
społecznym. Z analiz wynika, Ŝe są to
duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z
pomocy społecznej, które nie mogą się
odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne
skierowane
wobec
osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu
przyczyniły się do poprawy sytuacji
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal
wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do
jednego z najniŜszych w Europie, a ich
udział w Ŝyciu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyŜszym uzasadnione jest
preferowanie
projektów
kierujących
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie
naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania zarówno zastosowanych
instrumentów wsparcia jak i sposobu jego
realizacji
(np.
specjalne
grupy
szkoleniowe,
sposoby
komunikacji
dostosowane
do
rodzaju
niepełnosprawności itp.)
Według danych WUP „Analiza sytuacji na
rynku pracy w województwie lubelskim
2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych
było
5 460
osób
niepełnosprawnych
(w
tym
42,9%
stanowiły kobiety). W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił wzrost bezrobocia
tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu do
ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja
ta stanowi 4,7%. Zastosowanie tego
kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcia
wskaźnika dotyczące liczby osób, które
zakończyły udział w projektach, w tym
liczba
osób
znajdujących
się
w
szczególnej sytuacji na rynku (osoby
niepełnosprawne). Dotychczas osiągnięto
wskaźnik na poziomie 1,3% w stosunku
do wartości docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

2. Co najmniej 5% wszystkich przeznaczonych środków na rozpoczęcie
działalności zostanie udzielone osobom niepełnosprawnym.
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Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie
istotnym
problemem
społecznym
województwa lubelskiego jest nadal
niewystarczająca
liczba
działań
skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mają znacznie
mniejsze szanse na zatrudnienie i przez to
są szczególnie zagroŜone wykluczeniem
społecznym. Z analiz wynika, Ŝe są to
duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z
pomocy społecznej, które nie mogą się
odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne
skierowane
wobec
osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu
przyczyniły się do poprawy sytuacji
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal
wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do
jednego z najniŜszych w Europie, a ich
udział w Ŝyciu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyŜszym uzasadnione jest
preferowanie
projektów
kierujących
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie
naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania zarówno zastosowanych
instrumentów wsparcia jak i sposobu jego Stosuje się
realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe,
do
Uzasadnienie: sposoby komunikacji dostosowane do typu/typów 1
rodzaju niepełnosprawności itp.)
operacji
Według danych WUP „Analiza sytuacji na
(nr)
rynku pracy w województwie lubelskim
2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych urzędach pracy województwa
lubelskiego zarejestrowanych było 5 460
osób niepełnosprawnych (w tym 42,9%
stanowiły kobiety). W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił wzrost bezrobocia
tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu do
ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja
ta stanowi 4,7%. .Do końca 2009 roku 50
osób niepełnosprawnych (18 kobiet, 32
męŜczyzn) zamieszkujących na terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy podjęło działalność gospodarczą.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ
na celu osiągnięcia wskaźnika dotyczące
liczby osób, które uzyskały środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym
liczba osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku (osoby niepełnosprawne).
Dotychczas osiągnięto wskaźnik na
poziomie 10,89% w stosunku do wartości
docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
3. Co najmniej 5% wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności
zostanie udzielone osobom w wieku 50-64.
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Uzasadnienie:

Jednym z najpowaŜniejszych problemów,
który
dotyka
osoby
powyŜej
pięćdziesiątego roku Ŝycia jest niska
aktywność zawodowa.
Polska ma
najniŜszy wśród krajów członkowskich Unii
Europejskiej
wskaźnik
aktywności
zawodowej osób powyŜej pięćdziesiątego
roku Ŝycia (27%) oraz najniŜszy średni
wiek przechodzenia na emeryturę (58 lat).
Zgodnie z danymi WUP „Analiza sytuacji
na rynku pracy w województwie lubelskim
2009 r.” liczba osób bezrobotnych powyŜej
50 roku Ŝycia wynosiła 19 654 osoby (w
tym
37,2% stanowiły kobiety). W
porównaniu do roku poprzedniego nastąpił
wzrost bezrobocia tej grupy osób o 12%. W
odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych
subpopulacja ta stanowi 16,8%. W ciągu
2009 roku 224 osoby (71 kobiet, 153
męŜczyzn) powyŜej 50 roku Ŝycia
zamieszkujących na terenie województwa
lubelskiego zarejestrowane w powiatowych
urzędach pracy
podjęły działalność
gospodarczą.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ
na celu osiągnięcia wskaźnika dotyczące
liczby osób, które uzyskały środki na
podjecie działalności gospodarczej , w tym
liczba osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku (osoby w wieku 50 – 64
lata). Dotychczas osiągnięto wskaźnik na
poziomie 6,82% w stosunku do wartości
docelowej. W związku z powyŜszym
uzasadnione jest preferowanie projektów
kierujących wsparcie do tej grupy osób.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

4. Co najmniej 10 % wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności
zostanie udzielone osobom w wieku 15-24.
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Według danych statystycznych WUP w
Lublinie na koniec 2009 roku . w
województwie lubelskim zarejestrowani
bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili
25,7%
ogółu
zarejestrowanych.
W
porównaniu do rok poprzedniego nastąpił
wzrost o 13,7%.. Wymieniona kategoria
osób naleŜy do grupy o najniŜszym
wskaźniku aktywności zawodowej i mająca
znaczące problemy z poruszaniem się na
rynku pracy. Według danych MPiPS więcej
niŜ co piąty (21,6%) bezrobotny to osoba
poniŜej 25 roku Ŝycia. WaŜnym elementem
wsparcia będzie eliminowanie róŜnego
rodzaju barier na jakie napotyka wskazana
grupa docelowa, która jest postrzegana w
sposób stereotypowy przez pracodawców i
otoczenie
społeczne
jako
osoby Stosuje się
niedoświadczone zawodowo.
do
Uzasadnienie: Według danych WUP „Analiza sytuacji na typu/typów 1
rynku pracy w województwie lubelskim
operacji
2009 r.” w ciągu 2009 roku 716 osób do 25
(nr)
roku Ŝycia (230 kobiet, 503 męŜczyzn)
zamieszkujących na terenie województwa
lubelskiego
zarejestrowanych
w
powiatowych urzędach pracy podjęło
działalność gospodarczą.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ
na celu osiągnięcia wskaźnika dotyczące
liczby osób, które uzyskały środki na
podjecie działalności gospodarczej (osoby
w wieku 15 – 24 lata). Dotychczas
osiągnięto wskaźnik na poziomie 7,40% w
stosunku do wartości docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
5. Co najmniej 65 % kwoty dofinansowania stanowią jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz proporcja środków przeznaczonych
na rozwój przedsiębiorczości (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i
wsparcia pomostowego) w stosunku do środków przeznaczonych na szkolenia i
doradztwo wynosi minimum 80:20.
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Uzasadnienie:

PowyŜsze
kryterium
ma
na
celu
zapewnienie efektywnego wykorzystania
środków EFS oraz gwarantuje osiągnięcie
zaplanowanych wartości wskaźników w
ramach Działania 6.2 PO KL, dotyczących
liczby osób, które uzyskały środki na
załoŜenie działalności gospodarczej. Mając
na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej oraz zalecenia Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie
powyŜszego kryterium uzasadnia fakt, iŜ
udział
kosztów
związanych
z
zarządzaniem projektem w budŜetach
wniosków o dofinansowanie projektu jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku do
zakresu merytorycznego projektów. Biorąc
pod uwagę, iŜ zarządzanie projektem nie
jest celem samym w sobie, a jedynie
narzędziem słuŜącym jego realizacji,
konieczne jest ukierunkowanie wsparcia w
ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
6. W ramach projektu zastosowane zostaną co najmniej dwa róŜne instrumenty
wsparcia w odniesieniu do kaŜdego uczestnika projektu (kompleksowość
wsparcia). Obligatoryjnie dla kaŜdego uczestnika projektu zostanie przygotowany
Indywidualny Plan Działania.
Kryterium ma na celu zagwarantowanie
zapewnienia kompleksowego wsparcia
kobietom i męŜczyznom zamierzającym
podjąć własną działalność gospodarczą
tak, aby uzyskali oni nie tylko doradztwo i
szkolenia ale takŜe wsparcie finansowe na
początku swojej działalności lub/i pomoc
kapitałową i doradczą w trakcie jej
prowadzenia zaś pomoc ta powinna być
uzasadniona
realnymi
potrzebami
uczestnika
projektu,
poprzedzonymi Stosuje się
analizą potrzeb i oczekiwań oraz
do
Uzasadnienie: opracowaniem indywidualnego programu typu/typów 1
działania. Tego typu działanie w znacznej
operacji
mierze przyczyni się do wzmocnienia nowo
(nr)
powstałych firm i zapewni im dodatkowe
wsparcie
w
początkowym
okresie
funkcjonowania. Kompleksowość wsparcia
powinna przejawiać się przede wszystkim
w jego ciągłości, a takŜe wpływać na
zwiększenie efektywności wydatkowania
środków przeznaczonych na rozwój
przedsiębiorczości. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru
województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego,
w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną (np.
siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie województwa lubelskiego.
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a
ograniczenie
grup
docelowych
do
Stosuje się
pochodzących z województwa lubelskiego
do
wynika z regionalnego charakteru wsparcia
Uzasadnienie:
typu/typów 1
w ramach Priorytetu VI PO KL.
operacji
Kryterium zostanie zweryfikowane na
(nr)
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
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8. Jeden wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w
ramach jednej rundy konkursowej, którego maksymalny okres realizacji wynosi
20 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia przypada nie później niŜ 7
miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium ma na celu stworzenie
warunków umoŜliwiających korzystanie z
dofinansowania projektów większej liczbie
Wnioskodawców, a zarazem przyczyni się
do podniesienia jakości składanych
wniosków. Kryterium ograniczy koszty
zarządzania projektami w przypadku
większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy. Ponadto kryterium to da
moŜliwość
wykazania
się
przez
Wnioskodawców
elastycznością
i
szybkością reakcji na bieŜące zmiany
występujące na rynku regionalnym oraz Stosuje się
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium
do
Uzasadnienie: pozwoli
na
zachowanie
płynności typu/typów 1
wydatkowania środków EFS oraz na
operacji
zmniejszenie ryzyka związanego
z
(nr)
nieadekwatnością wsparcia w projektach o
dłuŜszym
okresie
realizacji.
Dwudziestomiesięczny okres realizacji
obejmujący kampanie promocyjno informacyjne promujące przedsiębiorczość
i samozatrudnienie podyktowany jest
optymalnym
oddziaływaniem
narzędzi
promocyjnych względem odbiorców, celem
uzyskania oczekiwanych rezultatów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
9. Wnioskodawcami są wyłącznie podmioty posiadające co najmniej 3 letnie
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy, w tym co najmniej jeden o
wartości powyŜej 500 000 zł.
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji
projektów finansowanych z Europejskiego
Stosuje się
Funduszu Społecznego w obszarze rynku
do
pracy gwarantuje skuteczną i płynną
Uzasadnienie:
typu/typów 1
realizację projektu. Kryterium zostanie
operacji
zweryfikowane na podstawie zapisów we
(nr)
wniosku
o dofinansowanie projektu.
10. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę)
na terenie województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją
wdraŜanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do
świadczonych usług w ramach projektu
oraz sprawną współpracę na etapie
realizacji
projektu.
Wprowadzenie
powyŜszego kryterium ma równieŜ na celu Stosuje się
rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
do
Uzasadnienie: lokalnego potencjału instytucjonalnego typu/typów 1
oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
operacji
w województwie lubelskim. Lokalizacja
(nr)
administracji projektów jest zgodna z
obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
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1. Co najmniej 60% uczestników projektu to kobiety
wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie
związanej
z
urodzeniem
i
wychowaniem
dzieci
uwzględniających działania na rzecz upowszechniania
rozwiązań sprzyjających godzeniu Ŝycia zawodowego i
rodzinnego.
Według danych WUP „Analiza sytuacji na
rynku pracy w województwie lubelskim
2009
r.”
na
koniec
2009
roku
zarejestrowane były 12 322 bezrobotne
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka. Stanowiły one 46,7% w
stosunku do ogółu bezrobotnych. W tym
samym okresie w województwie lubelskim
zarejestrowane były 12 604 kobiety, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka i stanowiły one 21,4% ogółu
bezrobotnych kobiet. Kryterium przyczyni
się do wzrostu przedsiębiorczości wśród
kobiet. Poziom aktywności
zawodowej
Uzasadnienie:
kobiet jest na duŜo niŜszym poziomie niŜ
męŜczyzn; kobiety znacznie częściej
doświadczają
większych
trudności
związanych z wejściem na rynek pracy
oraz z powrotem, w tym w szczególności
po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci, która powoduje
dezaktualizację umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20%
osoby z terenów wiejskich (zgodnie z definicją GUS),, które
ukończyły udział w projektach realizowanych w Działaniach
6.3 oraz 7.3 PO KL.
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WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

10

Według danych WUP „Analiza sytuacji na
rynku pracy w województwie lubelskim
2009
r.”
na
koniec
2009
roku
zarejestrowanych
było
63
354
bezrobotnych osób zamieszkałych na wsi,
w tym 48,5% stanowiły kobiety. Bezrobotni
tej grupy stanowi 54% ogółu bezrobotnych.
Zgodnie z Diagnozą ROPS w Lublinie niski
poziom wykształcenia mieszkańców oraz
brak świadomości korzyści płynących z
podejmowania wspólnych inicjatyw na
rzecz rozwoju społeczności lokalnych
sprawiają, Ŝe występują istotne potrzeby w
zakresie inwestowania w Kapitał Ludzki i
społeczny na tych terenach. Z uwagi na
fakt, iŜ sytuacji ww. osób jest szczególnie
trudna na rynku pracy naleŜy wspierać
Uzasadnienie:
działania
mające
na
celu
dalszą
aktywizację tych osób.
Kryterium przyczyni się do zapewnienia
komplementarności i trwałości wsparcia dla
osób pochodzących z terenów wiejskich,
które podjęły (w ramach Działania 6.3 i 7.3
PO KL) działania wpływające na ich
aktywność na rynku pracy, są to głównie
osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które
wśród ogółu bezrobotnych stanowią ponad
połowę 54%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15
% osoby niepełnosprawne.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

15

Według danych statystycznych WUP w
Lublinie na koniec 2009 roku . w
województwie lubelskim zarejestrowani
bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili
25,7%
ogółu
zarejestrowanych.
W
porównaniu dorok poprzedniego nastąpił
wzrost o 13,7%..Zgodnie z diagnozą ROPS
w
Lublinie
istotnym
problemem
społecznym województwa lubelskiego jest
nadal niewystarczająca liczba działań
skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mają znacznie
mniejsze szanse na zatrudnienie i przez to
są szczególnie zagroŜone wykluczeniem
społecznym. Z analiz wynika, Ŝe są to
duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z
pomocy społecznej, które nie mogą się
odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne
skierowane
wobec
osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu
przyczyniły się do poprawy sytuacji
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal
wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do
jednego z najniŜszych w Europie, a ich
Uzasadnienie: udział w Ŝyciu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyŜszym uzasadnione jest
preferowanie
projektów
kierujących
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie
naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania zarówno zastosowanych
instrumentów wsparcia jak i sposobu jego
realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe,
sposoby komunikacji dostosowane do
rodzaju niepełnosprawności itp.)
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ
na celu osiągnięcia wskaźnika dotyczące
liczby osób, które zakończą udział w
projektach realizowanych w ramach
projektów, w tym liczba osób znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku (osoby
niepełnosprawne). Dotychczas osiągnięto
wskaźnik na poziomie 1,30% w stosunku
do wartości docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
4. Jako jeden z elementów rekrutacji uczestników, w
projekcie
przewidziano
analizę
psychologicznych
predyspozycji do bycia przedsiębiorcą.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

5

Uzasadnienie:

PowyŜsze
kryterium
ma
na
celu
zapewnienie efektywnego wykorzystania
środków EFS. Tego typu wzmocnienie
procesu
rekrutacyjnego
pozwoli
na
właściwą/dokładniejszą
selekcję
kandydatów chętnych do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej a tym
samym wpłynie na efektywność wsparcia
udzielanego z EFS oraz na trwałość
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

KARTA DZIAŁANIA 6.3
Działanie 6.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
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 konkursu

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV
kw.

Otwarty
x
Zamknięty
1 500 000,00 PLN
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
1. 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)
2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji
zawodowej na obszarach wiejskich
Kryteria dostępu
1. Projekt jest powiązany z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i obejmuje szkolenia i
doradztwo podnoszące i/lub umoŜliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w zawodach o
największym potencjale rozwojowym.
Zgodnie z raportem badawczym „Rynek pracy
potrzebne zawody na Lubelszczyźnie” (Szkoła
WyŜsza i. B. Jańskiego, Chełm 2010) analiza sytuacji
na rynku pracy województwa lubelskiego oraz wyniki
przeprowadzonych badań empirycznych wskazują
na wyraźny brak korelacji pomiędzy systemem
kształcenia zawodowego a potrzebami regionalnego
rynku pracy. Pociąga to za sobą wiele niekorzystnych
zjawisk, w tym m.in. wzrost bezrobocia strukturalnego
wynikającego
z
niedopasowania
zawodów,
kwalifikacji i umiejętności osób poszukujących pracy
do określonych wymagań pracodawców. Istotne jest
równoczesne podjęcie stosownych działań, które
Stosuje się do
pozwoliłyby na zapewnienie zgodności tych
Uzasadnienie:
typu/typów
1
preferencji z faktycznym zapotrzebowaniem na
operacji (nr)
określone zawody i specjalności. Decyzje dotyczące
doboru kierunków kształcenia zawodowego powinny
uwzględniać kierunki obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na określone zawody i specjalności.
Zastosowanie tego kryterium ma na celu
efektywniejsze dostosowanie realizowanych w
ramach projektów usług szkoleniowych oraz
doradczych do potrzeb rynku pracy a tym samym
zwiększenie efektywności wydatkowania środków
przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku.
2. Wnioskodawca prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu.
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Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów
realizowanych w ramach Działania, iŜ udzielane
wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby
społeczności lokalnej np. słuŜyć rozwiązaniu
problemu zdiagnozowanego przez tę społeczność lub
słuŜyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu
własnych zdolności społeczności lokalnej do
diagnozowania
i
rozwiązywania
problemów
w zakresie objętym Działaniem. Rekomendowane Stosuje się do
Uzasadnienie:
typu/typów
kryterium urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej
operacji (nr)
i daje gwarancję zaangaŜowania podmiotów
działających na poziomie lokalnym w realizację
projektu o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium
wskazuje na znajomość problemów społecznych jakie
występują na danym obszarze lokalnym i moŜe
przełoŜyć się na umiejętność realnego ich
skutecznego rozwiązania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Co najmniej 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku od 15 do 24 lat.
Według danych statystycznych WUP w Lublinie na
koniec 2009 roku . w województwie lubelskim
zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili
25,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do rok
poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%.. .
Preferowane w kryterium kategorie osób w wieku 1524 lata znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy. Osoby młode naleŜą do grupy osób o
najniŜszym wskaźniku aktywności zawodowej i mają
znaczące problemy z poruszaniem się po rynku
pracy. Według danych MPiPS więcej niŜ co piaty Stosuje się do
Uzasadnienie:
bezrobotny to osoba poniŜej 25 roku Ŝycia. Kryterium
typu/typów
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
operacji (nr)
wniosku o dofinansowanie projektu.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu
osiągnięcia wskaźnika dotyczące liczby osób, które
zakończą udział w projektach (osoby w wieku 15 – 24
lata). Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie
9,26% w stosunku do wartości docelowej.

1

1

Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
4. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne (koszty
zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu)..
Mając na względzie
doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie
projektu
jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu Stosuje się do
Uzasadnienie:
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ
typu/typów
1
zarządzanie projektem nie jest celem samym w sobie,
operacji (nr)
a jedynie narzędziem słuŜącym jego realizacji,
konieczne jest ukierunkowanie wsparcia w ramach
projektów przede wszystkich na uczestników
projektu. . Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie
projektu.
5. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych podmiotów posiadających
jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie województwa
lubelskiego).
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Uzasadnienie:

Grupa docelowa jest zgodne z SZOP a ograniczenie
grup docelowych do pochodzących z województwa
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru
wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

6.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 9 miesięcy a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryterium wynika ze specyfiki Działania, powiązanej z
maksymalna wartością projektu. Kryterium pozwoli na
zachowanie płynności wydatkowania środków EFS
oraz
zmniejszenie
ryzyka
związanego
z Stosuje się do
Uzasadnienie:
nieadekwatnością wsparcia w projekcie o dłuŜszym i
typu/typów
1
czasowo
odległym
okresie
realizacji.
operacji (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
7. Minimalna wartość projektu wynosi 30 000 zł.
Kryterium
określa
wartość
projektów
w odniesieniu do wymagań stawianych projektom w
zakresie ich efektywności i lokalności (minimalna Stosuje się do
Uzasadnienie:
wartość).
typu/typów
1
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
8. Działania o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym mogą być realizowane tylko i
wyłącznie jako uzupełnienie działań szkoleniowych i/lub doradczych przyczyniających się do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagroŜonych
wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych.
Kryterium obliguje Wnioskodawców do realizacji
w ramach projektu kompleksowego wsparcia
przyczyniającego się do przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu członków społeczności lokalnych na
obszarach
wiejskich.
Wymóg
obligatoryjnego
połączenia
działań
promocyjnych
i/lub
informacyjnych, o ile planowane są do realizacji w Stosuje się do
Uzasadnienie:
ramach
projektu,
typu/typów
1
z
działaniami
szkoleniowymi
i
doradczymi
operacji (nr)
podyktowany jest potrzebą efektywnego wsparcia
w celu rzeczywistej poprawy sytuacji osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
lub
społecznie
wykluczonych.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane za podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1.Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny
WAGA
wiejskie (zgodnie z definicją GUS) i jest realizowany w partnerstwie z
15
pracodawcami, którzy deklarują plany zatrudnienia nowych pracowników.
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Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy
w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009
roku zarejestrowanych było 63 354 bezrobotnych
osób zamieszkałych na wsi, w tym 48,5% stanowiły
kobiety. Bezrobotni tej grupy stanowi 54% ogółu
bezrobotnych.. Zgodnie z Diagnozą ROPS w Lublinie
niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz brak
świadomości korzyści płynących z podejmowania
wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych sprawiają, Ŝe występują istotne potrzeby w
zakresie inwestowania w Kapitał Ludzki i społeczny
na tych terenach. Z uwagi na fakt, iŜ sytuacji ww.
osób jest szczególnie trudna na rynku pracy naleŜy
Uzasadnienie:
wspierać działania mające na celu dalszą aktywizację
tych osób.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu
pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w
efektywnym i skutecznym przekwalifikowaniu się i
uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności
dostosowanych do aktualnie zgłaszanych potrzeb
pracodawców deklarujących chęć zatrudnienia
nowych pracowników.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2.Projekt wykorzystuje model aktywizacji środowisk lokalnych
wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL oraz PPWOW.
W projektach IW EQUAL dokonywano diagnozy
potrzeb i testowano szczegółowe rozwiązania w
obszarze
aktywizacji
środowisk
lokalnych.
Wykorzystanie tych doświadczeń pozwoli na
zastosowanie przetestowanych rezultatów na terenie
województwa lubelskiego. Natomiast w ramach
programu PPWOW Gminy otrzymywały wsparcie dla
lepszego aktywizowania lokalnej społeczności,
pomoc
w
identyfikacji
lokalnych
liderów,
motywowaniu
ich
do
działania
oraz
Uzasadnienie:
w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania
się w rozwiązywanie problemów społecznych, co
równieŜ moŜe być gwarancją budowania potencjału
podmiotów lokalnych i społeczności gmin oraz
gwarancją adekwatności wsparcia w ramach
realizowanych
projektów.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt wpisuje się w cele określone w strategii Europa 2020, dotyczące
m.in. kształcenia w zawodach związanych z zieloną gospodarką
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów
jest ściśle związana z tendencjami społecznogospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy
pojawiają się nowe specjalizacje, a tym samym
zapotrzebowanie na nowe profesje.

Uzasadnienie:

Rekomendacje z raportu projektu badawczego „Rynek
pracy. Potrzebne zawody na Lubelszczyźnie” (Szkoła
WyŜsza im. Bogdana Jańskiego, Chełm 2010)
wynikające z analizy sytuacji na rynku pracy
województwa lubelskiego jednoznacznie podkreślają,
iŜ w ofercie edukacyjnej szkół zawodowych obok
zawodów tradycyjnych naleŜy w większym zakresie
uwzględnić tzw. zawody przyszłościowe, na które
zapotrzebowanie w województwie lubelskim pojawi się
dopiero za kilka lat. Rekomendacja wskazuje na
konieczność zwiększenia udziału tego typu kształcenia
w kształceniu zawodowym a jej przypisanie do
strategicznych kierunków kształcenia definiujących
obszary zawodów przyszłości - zarządzanie zasobami
naturalnymi,
bezpieczeństwo
energetyczne
i
Stosuje się do
ekologiczne pozwala na skonkretyzowanie działań
typu/typów
modernizujących ofertę edukacyjną jeszcze zanim ww.
operacji (nr)
zawody zostaną zdefiniowane w kategoriach zawodów
nadwyŜkowych. W świetle tej rekomendacji Instytucja
Pośrednicząca podjęła decyzje o promowaniu
projektów
obejmujących
uczestników
zarówno
doradztwem jak i szkoleniami dotyczącymi kształcenia
w zawodach związanych z zieloną gospodarką. Jest
to jednocześnie zgodne ze Strategią Europa 2020 z
priorytetem
Rozwój zrównowaŜony: wspieranie
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej
przyjaznej
środowisku
i
bardziej
konkurencyjnej; W związku z powyŜszym zasadne jest
premiowanie projektów promujących zawody związane
z ochroną środowiska naturalnego, głównie w
branŜach związanych z rozwojem i obsługą urządzeń
funkcjonujących przy wykorzystaniu naturalnych źródeł
energii oraz przeróbką odpadów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
4. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu, w którym stopa
bezrobocia jest wyŜsza niŜ średnia stopa bezrobocia na terenie
województwa.
Sytuację na lubelskim rynku pracy odzwierciedla
udział bezrobotnych w populacji osób aktywnych
zawodowo. Według stanu na 31 marca 2010 roku
udział ten kształtował się na poziomie 13,6%. Według
stanu na dzień 31 marca 2010 roku więcej niŜ w
połowie powiatów województwa lubelskiego stopa
bezrobocia była wyŜsza niŜ średnia stopa bezrobocia
na terenie województwa lubelskiego. Wprowadzenie
Uzasadnienie:
powyŜszego kryterium ma na celu aktywizację osób
pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu o
najwyŜszej w regionie stopie bezrobocia, a tym
samym przyczyni się do zrównowaŜonego rozwoju
województwa lubelskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

NFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VI

D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

III kw.

x

IV kw.

x

10 000 000,00 PLN
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

1. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz
zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.
2. Poszukiwanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski
rynek pracy.
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
ponadnarodowym
Nie dotyczy
ponadnarodowym
Nie dotyczy
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe

Tematy dla
projektów
innowacyjnych

Kryteria dostępu
1. Wnioskodawca lub partner posiada: doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Kryterium definiuje realizatorów projektów jako
podmioty posiadające doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze innowacyjnym, co wpłynie
na jakość składanych wniosków o dofinansowanie
oraz zwiększy efektywność
oddziaływania
wypracowanych w ramach projektów modeli
/produktów. Realizacja projektu nastawionego na
badanie i rozwój konkretnego, innowacyjnego
Stosuje się do
Uzasadnienie:
produktu bądź upowszechnienie i włączenie do
1
Tematu (nr)
głównego nurtu polityki dobrych praktyk wymaga
duŜego doświadczenia w koordynacji oraz
organizacji
takiego
procesu.
Kryterium
doświadczenia wprowadza się w celu minimalizacji
ryzyka niepowodzenia projektu oraz zwiększenia
szansy na sukces.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz
z kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do
świadczonych usług w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu
rozwój
oraz
wzmocnienie
regionalnego
i lokalnego potencjału instytucjonalnego oraz
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1-2
wspieranie
rozwoju
zasobów
ludzkich
w
Tematu (nr)
województwie lubelskim. Lokalizacja administracji
projektów jest zgodna z obszarem realizacji
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do uŜytkowników z województwa
lubelskiego
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Kryterium wynika z regionalnego charakteru
Priorytetu VI PO KL i uzasadnione jest
koniecznością odniesienia realizowanego projektu
do potrzeb regionalnych.
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1-2
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Tematu (nr)
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie
finansowe wdraŜanego projektu. Daje takŜe
moŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
Stosuje się do
Uzasadnienie:
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
1-2
Tematu (nr)
potrzebę reakcji w tym zakresie a tym samym
lepsze dostosowanie oferowanego wsparcia do
aktualnych potrzeb w regionie. Kryterium pozwoli na
zachowanie płynności wydatkowania środków EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców.
UmoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności i stworzenie warunków
sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych, które mają stanowić końcowy efekt
– rezultat realizowanych projektów. Przyczyni się
Stosuje się do
Uzasadnienie:
takŜe do róŜnorodności projektów realizowanych
1-2
Tematu (nr)
przez beneficjentów i wyŜszej jakości składanych
wniosków
o
dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając wieloetapowość procesu wdraŜania
projektów innowacyjnych ma równieŜ za zadanie
ograniczyć koszty zarządzania projektami w
przypadku większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Lokalnego Systemu Informatycznego.
6. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, maksymalna wartość projektu nie przekracza
trzykrotnej wartości przychodu Wnioskodawcy z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku.
Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągnięcie
odpowiedniej jakości i kompleksowości wsparcia w
ramach projektów. Ustalenie wartości maksymalnej
projektu podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w
której
Wnioskodawca
będący
podmiotem
osiągającym niskie przychody (mniej wiarygodnym i
mniej doświadczonym) dysponowałby znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
nieprawidłowej
realizacji
projektu.
Kryterium
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1-2
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako
Tematu (nr)
maksymalnej wartości projektu pozwoli na
weryfikację potencjału projektodawców, a w
konsekwencji
ograniczy
zjawisko
składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączników finansowych.
7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne a koszty
zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
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Mając na względzie
doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia
fakt, iŜ udział
kosztów
związanych
z
zarządzaniem
projektem
w budŜetach wniosków o dofinansowanie projektu
jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
Uzasadnienie:
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ
zarządzanie projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym jego
realizacji, konieczne jest ukierunkowanie wsparcia
w ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje badanie i testowanie elastycznych form
zatrudnienia.
WdroŜenie projektów spełniających powyŜsze
kryterium przyczyni się do poprawy sytuacji na
rynku pracy oraz pozytywnie wpłynie na
konkurencyjność
firm.
Elastyczne
formy
zatrudnienia pozwalają na swobodne dostosowanie
formy zatrudnienia do zmieniających się potrzeb
rynkowych oraz szybkie i proste nawiązanie
stosunku pracy. Ponadto zwiększają efektywność
pracy, obniŜają koszty firmy, oraz umoŜliwiają
szybkie dostosowanie struktury zatrudnienia do
zmieniającej się struktury organizacyjnej firmy,
której zmiany są wymuszone przez procesy
rynkowe.
Częścią
składową
zatrudnienia
efektywnego jest ekonomiczność form zatrudnienia,
obejmująca minimalizację kosztów pracy i
maksymalizację korzyści dla pracowników i zakładu.
Pozwalają one równieŜ w większym stopniu na
zatrudnienie osób starszych i tym samym
Uzasadnienie:
skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia. Jest to
szczególnie waŜne w perspektywie kilkunastu
najbliŜszych lat, które będą cechowały się stałym
wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym w
społeczeństwie.
Zgodnie
z
prognozami
demograficznymi na lata 2003-2030 (GUS 2004) za
niecałe 20 lat na polskim rynku pracy osoby po 45 r.
Ŝ. będą stanowiły połowę populacji osób w wieku
produkcyjnym, a 25% mieszkańców Polski będzie
miało powyŜej 65 lat.
Oznacza to, Ŝe firmy poszukując pracowników będą
musiały sięgać po osoby w wieku 50+.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium
2. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są
wyłącznie do:
- osób po 45 roku Ŝycia, lub
- kobiet (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowywaniem dzieci), lub
- osób niepełnosprawnych,
oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Uzasadnienie:

Kryterium wynika z regionalnego charakteru
Priorytetu VI PO KL i uzasadnione jest
koniecznością odniesienia realizowanego projektu
do potrzeb regionalnych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium..
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku
pracy w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec
2009 roku w powiatowych urzędach pracy
województwa lubelskiego zarejestrowanych było
5 460 osób niepełnosprawnych (w tym 42,9%
stanowiły kobiety). W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy
osób o 13,7% W odniesieniu do ogólnej liczby
bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%. Liczba
osób bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia wynosiła
19 654 osoby (w tym 37,2% stanowiły kobiety). W
porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost
bezrobocia tej grupy osób o 12%. W odniesieniu do
ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta
stanowi 16,8%..,
Na koniec 2009 roku zrejestrowanych było 57 459
kobiet, tj. 49% ogółu bezrobotnych. W tym okresie
na terenie województwa lubelskiego zarejestrowane
były 12 322 bezrobotne kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka i stanowiły one
21,4% ogółu bezrobotnych kobiet.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium

3. Wnioskodawca lub jego Partnerzy w projekcie są podmiotami
posiadającymi doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do
głównego nurtu polityki wypracowanego produktu
(modelu/narzędzia/instrumentu).
Kryterium zapewni realizację projektów przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu
polityki wypracowanego produktu. Kryterium
przyczyni się do zwiększenia efektywności
oddziaływania realizowanych projektów oraz
Uzasadnienie:
wpłynie na uŜyteczność i trwałość wypracowanych
innowacyjnych rozwiązań.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami zainteresowanymi
wykorzystaniem wypracowanego narzędzia tj. z organizacją
pracodawców i/lub z samorządem gospodarczym.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Uzasadnienie:

Celem projektów innowacyjnych testujących jest
wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do
głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.
Realizacja projektów innowacyjnych ma sens
wyłącznie jeŜeli ich rezultaty zostaną wykorzystane
w praktyce i będą miały faktyczny wpływ na
zwiększenie
skuteczności
i
efektywności
realizowanej polityki. Samorząd gospodarczy jest
organizacyjną zrzeszającą przedsiębiorców i
podmioty gospodarcze, współpracującą z władzami
państwowymi oraz samorządowymi. Jego zadaniem
jest m.in. organizowanie działań sprzyjających
rozwojowi
przedsiębiorczości.
Organizacja
Pracodawców to związek niezaleŜny od władzy
państwowej i samorządowej, posiada uprawnienia
reprezentatywne w skali kraju np. opiniowanie
aktów prawnych. Współpraca z Organizacją
Pracodawców pozwoli na skonfrontowanie załoŜeń
projektu oraz uwzględnienie rzeczywistych potrzeb
pracodawców, co jest niezbędne dla praktycznego
wykorzystania rezultatów projektu. Partnerstwo z
w/w podmiotami odgrywa kluczową rolę w procesie
upowszechnienia i włączenia wypracowanych
rozwiązań do głównego nurtu polityki, ze względu
na wskazaną problematykę, jest niezbędne do
osiągnięcia celu projektu
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium

Stosuje się do
Tematu (nr)

2

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Poddziałanie 6.1.2
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

I kw.

Szczegółowe kryteria

III kw.

IV kw.

1. projekty słuŜące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb 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

2. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju.
3. Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe,
wizyty studyjne
4. Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań.

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

X

4 000000

1. Wypracowywanie nowych rozwiązań

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

II kw.

TAK
Kryteria dostępu
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Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodowym

1

1

1

1

NIE

wyboru projektów

1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiąc, a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium
umoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia,
co
pozytywnie wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie
finansowe wdraŜanego projektu. Daje
takŜe moŜliwość wykazania się przez
Wnioskodawców
elastycznością
i
szybkością reakcji na bieŜące zmiany
Stosuje się do
występujące na rynku regionalnym oraz
Uzasadnienie:
typu/ów
1
potrzebę reakcji w tym zakresie a tym
projektów (nr)
samym
lepsze
dostosowanie
oferowanego wsparcia do aktualnych
potrzeb w regionie. Kryterium pozwoli
na
zachowanie
płynności
wydatkowania środków EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie
warunków umoŜliwiających korzystanie
z dofinansowania projektów większej
liczbie Wnioskodawców. UmoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie
na
zwiększenie
efektywności
i
stworzenie warunków sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych, które mają stanowić
końcowy efekt – rezultat realizowanych
projektów. Przyczyni się takŜe do Stosuje się do
1
Uzasadnienie: róŜnorodności projektów realizowanych
typu/ów
projektów (nr)
przez beneficjentów i wyŜszej jakości
składanych
wniosków
o
dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając wieloetapowość procesu
wdraŜania projektów innowacyjnych ma
równieŜ za zadanie ograniczyć koszty
zarządzania projektami w przypadku
większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
Lokalnego
Systemu
Informatycznego.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, maksymalna wartość projektu nie przekracza
trzykrotnej wartości przychodu Wnioskodawcy z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku.
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Minimalna wartość projektu pozwoli na
osiągnięcie odpowiedniej jakości i
kompleksowości wsparcia w ramach
projektów.
Ustalenie
wartości
maksymalnej projektu podyktowane
jest uniknięciem sytuacji, w której
Wnioskodawca będący podmiotem
osiągającym niskie przychody (mniej
wiarygodnym i mniej doświadczonym)
dysponowałby znaczącymi środkami
finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
Stosuje się do
nieprawidłowej
realizacji
projektu.
1
Uzasadnienie:
typu/ów
Kryterium trzykrotności przychodów
projektów (nr)
Wnioskodawcy
jako
maksymalnej
wartości
projektu
pozwoli
na
weryfikację potencjału projektodawców,
a w konsekwencji ograniczy zjawisko
składania projektów przez podmioty nie
gwarantujące prawidłowej i skutecznej
realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie
projektu
oraz
załączników finansowych.
4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie
woj. lubelskiego ułatwi uczestnikom
dostęp do świadczonych usług w
ramach
projektu
oraz
sprawną
współpracę
na
etapie
realizacji
projektu. Wprowadzenie powyŜszego
kryterium ma na celu rozwój oraz
Stosuje się do
wzmocnienie regionalnego i lokalnego
Uzasadnienie:
typu/ów
1
potencjału
instytucjonalnego
oraz
projektów (nr)
wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w
województwie lubelskim. Lokalizacja
administracji projektów jest zgodna z
obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
5. Wnioskodawcami są wyłącznie powiatowe urzędy pracy/miejski urząd pracy z terenu
województwa lubelskiego.
Ograniczenie
wnioskodawców
do
pochodzących z woj. lubelskiego
wynika z regionalnego charakteru
Stosuje się do
wsparcia w ramach Priorytetu VI PO
Uzasadnienie:
typu/ów
1
KL.
projektów (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
treści
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
6. Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach
współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adoptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.
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Uzasadnienie:

Kryterium ma za zadanie zapewnienie
kompleksowości
wsparcia
realizowanego w ramach komponentu
współpracy ponadnarodowej a zarazem
uwzględniając wybrane typy operacji
stanowiące program rozwojowy szkoły
zagwarantować poprzez adaptację lub
wypracowanie
nowych
rozwiązań
efektywność
i
adekwatność
proponowanego wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu, Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
(koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości
projektu).
Mając na względzie doświadczenia
Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia Instytucji Zarządzającej PO
KL,
wprowadzenie
powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział
kosztów związanych z zarządzaniem
projektem w budŜetach wniosków o
dofinansowanie
projektu
jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku do
Stosuje się do
zakresu merytorycznego projektów.
Uzasadnienie:
typu/ów
1
Biorąc pod uwagę, iŜ zarządzanie
projektów (nr)
projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym
jego
realizacji,
konieczne
jest
ukierunkowanie wsparcia w ramach
projektów przede wszystkich na
uczestników
projektu. .
Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
projektu.
8. Finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie wzajemności.
Finansowanie
współpracy
ponadnarodowej
na
zasadzie
wzajemności
zwiększa
prawdopodobieństwo prawidłowej i
efektywnej
realizacji
partnerstwa
instytucjonalnego wzmacniając efekt
Stosuje się do
zaangaŜowania i odpowiedzialności
Uzasadnienie:
typu/ów
1
partnerów
ponadnarodowych
oraz
projektów (nr)
regulując
zasady
obligatoryjnego
wnoszenia wkładu własnego przez
JST.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
9. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych podmiotów posiadających
jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie województwa
lubelskiego).
Kryterium jest zgodne z SZOP a
ograniczenie grup docelowych do
pochodzących
z
województwa
lubelskiego wynika z regionalnego
Stosuje się do
Uzasadnienie: charakteru
wsparcia
w
ramach
1
Tematu (nr)
Priorytetu VII PO KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
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Kryteria strategiczne
1. Projekt jest realizowany w partnerstwie między
minimum dwiema z poniŜszych instytucji:
publiczne
słuŜby
zatrudnienia
oraz
publiczne/niepubliczne instytucje pomocy i integracji
społecznej i organizacjami pozarządowymi
Celem zastosowania kryterium jest
osiągnięcie
bardziej
efektywnych
rezultatów proponowanego wsparcia
poprzez
tworzenie
zespołów
składających się z przedstawicieli
róŜnych sektorów. Kryterium wpłynie na
zwiększenie
ilości
zawieranych
partnerstw, przyczyni się takŜe do
popularyzacji idei partnerstwa i jego
promocji jako narzędzia skutecznego
rozwiązywania
problemów
społecznych.
W
województwie
lubelskim funkcjonuje niewielka liczba
partnerstw
międzysektorowych
(Diagnoza
ROPS
w
Lublinie).
Powstawanie
partnerstw
poprzez
nawiązywanie współpracy i wzajemne
Uzasadnienie: oddziaływanie instytucji jest najbardziej
efektywnym sposobem osiągnięcia
najlepszych
wyników
poprzez
wykorzystanie moŜliwości współpracy
międzyinstytucjonalnej. Podmioty i
instytucje zaangaŜowane w procesy
współpracy partnerskiej zapewniają
wszechstronne oddziaływanie na osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji
społeczno - zawodowej, dysponują
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą
wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium
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WAGA

20

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

