WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 34/496/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2019 r.)

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
przyjętym Uchwałą nr 50/540/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 7/74/16/V z dnia 2 lutego 2016 r.,
Uchwałą nr 26/400/16/V z dnia 5 maja 2016 r., Uchwałą nr 32/491/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 54/892/16/V z dnia 4 października 2016 r., Uchwałą nr 57/954/16/V z dnia
24 października 2016 r., Uchwałą nr 1/3/17/V z dnia 2 stycznia 2017 r., Uchwałą nr 13/115/17/V z 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 15/170/17/V z dnia 6 marca 2017 r., Uchwałą
nr 23/257/17/V z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 42/646/17/V z dnia 18 lipca 2017 r., Uchwałą nr 51/795/17/V z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą nr 2/11/18/V z dnia
8 stycznia 2018 r., Uchwałą nr 20/418/18/V z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 48/943/18/V z dnia 10 października 2018 r., Uchwałą nr 2/19/19/VI z dnia 15 stycznia
2019 r. oraz Uchwałą nr 34/496/19/VI wprowadza się następujące zmiany:
1. Wykaz stosowanych skrótów – określenie: „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju” zastępuje się określeniem: „Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju”.
2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020:
a) karta Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1.

6.

Typy projektów

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej głównie osób pozostających bez zatrudnienia uwzględniające instrumenty
i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe
i usługi rynku pracy (z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego), które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy
sytuacji danej osoby na rynku pracy. Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego
uczestnika formy pomocy mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym:
a) wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in.
poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla
każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję)
doradztwo i poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli
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pośrednictwo pracy,
b) wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji
kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek
pracy,
c) wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub zdobycie nowego
doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki zawodowe, szkolenia.
Wsparcie w ramach projektu nie może zostać ograniczone jedynie do wsparcia w zakresie określenia drogi rozwoju zawodowego,
określonego w punkcie a) lub wsparcia umiejętności miękkich, określonego w punkcie b).
Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram
jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu.
W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego
działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz przedsięwzięcia zawarte
w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.
2.



Wdrażanie ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz
społeczno-gospodarczych regionu (realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż,
zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT).

wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
W ramach typu projektu 1:


9.

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia (jeśli dotyczy)

osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
Ta kategoria uczestników stanowi nie mniej niż 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach.
 inne osoby bezrobotne, które nie należą do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą
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do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych powyżej (lit. c-e), pod
warunkiem, że ich udział w projekcie nie będzie przekraczał 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem,
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki
nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do
projektu,
osoby ubogie pracujące,
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigranci.

W ramach typu projektu 2:
 pracodawcy oraz osoby poszukujące pracy (z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii).


wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

14. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony został m.in. katalog kosztów specyficznych
wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.
Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych.
Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020.

b) karta Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci
kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

6.

Typy projektów

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej obejmujące:
1.

Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie
działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

2.

Wsparcie bezzwrotne, które udzielane jest jako stawka jednostkowa (stawka jednostkowa na samozatrudnienie).

3.

Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia
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za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej.
W zakresie planowanej interwencji premiowani będą uczestnicy, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej stworzą
dodatkowe miejsce/miejsca pracy.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:


osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
Ta kategoria uczestników stanowi nie mniej niż 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach.

9.

Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia (jeśli dotyczy)

 osoby spoza ww. grup docelowych:
a) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych powyżej (lit. c-e), pod warunkiem, że ich udział w projekcie nie będzie przekraczał
20% osób bezrobotnych objętych wsparciem,
b) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne
zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień
przystąpienia do projektu,
c) osoby ubogie pracujące,
d) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
e) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigranci.
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:
 posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie
z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
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 zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
771, ze zm.).
c)


karta Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3:
wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

14. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony został m.in. katalog
kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.
Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych.
Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca.
Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020.
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