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Wykaz stosowanych skrótów
CT

cel tematyczny

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

IZ

instytucja zarządzająca

IP

instytucja pośrednicząca

JST

jednostka samorządu terytorialnego

KM

komitet monitorujący

PI

priorytet inwestycyjny

PUP

powiatowy urząd pracy

RPO WiM 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Mazurskiego na lata 2014-2020

SZOOP

szczegółowy opis osi priorytetowych

UE

Unia Europejska

UP

Umowa Partnerstwa

WLWK

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

WUP

wojewódzki urząd pracy
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Województwa

Warmińsko-

I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji.
1. Status dokumentu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
(RPO WiM 2014-2020) został przygotowany z zastosowaniem przede wszystkim przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.,
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu
"Europejska współpraca terytorialna".
Krajowe ramy prawne dla opracowania i realizacji Programu stanowi ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1649 ze zm.) oraz
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).
RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904
z dnia 12 lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego2.
Za prawidłową realizację RPO WiM 2014-2020 odpowiada instytucja zarządzająca (IZ), czyli
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (IZ RPO WiM).
Z uwagi na ramowy charakter programów operacyjnych w okresie programowania
2014-2020, każda instytucja zarządzająca zobligowana została - na podstawie ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020, do przygotowania dodatkowego dokumentu,
uszczegóławiającego zapisy Programu, tj. szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP).
W przypadku RPO WiM 2014-2020 są to szczegółowe opisy sporządzone dla każdej osi
priorytetowej Programu osobno, przyjmowane przez IZ RPO WiM w drodze uchwały.
Dokumenty te stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu
na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR
1

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy
programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"
do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko mazurskiego w Polsce.
2

Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
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i EFS w ramach RPO WiM 2014-2020. Zawierają m.in. informacje o możliwych do finansowania
typach projektów oraz zasadach ich realizacji, beneficjentach, alokacji środków finansowych
na poszczególne obszary wsparcia, oczekiwanych rezultatach interwencji wyrażonych
wartościami docelowymi wskaźników.
Zarówno SZOOP, jak i jego zmiany wraz z terminem obowiązywania podawane są do publicznej
wiadomości na stronie internetowej IZ RPO WiM (http://www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl) oraz
portalu (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).
W celu zachowania jednolitej struktury i zakresu szczegółowych opisów osi priorytetowych
wszystkich programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej Minister Infrastruktury
i Rozwoju wydał w dniu 30 stycznia 2015 r. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi
priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. SZOOP
RPO WiM 2014-2020 przygotowano z uwzględnieniem wymagań ww. Wytycznych
horyzontalnych.
2. Skrócony opis RPO WiM 2014-2020.
RPO WiM 2014-2020 jest następcą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013 i w pewnej części spadkobiercą kierunków działań np. w sferze wypełniania
różnych dyrektyw unijnych. Koncentruje się na: warmińsko-mazurskiej gospodarce i kształceniu
dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych,
przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, środowisku przyrodniczym, wypełnianiu luk
w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz ograniczaniu
ubóstwa w regionie.
RPO WiM 2014-2020 osiągał będzie rezultaty wskazane w Umowie Partnerstwa poprzez
koncentrację tematyczną i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się
do następujących osi priorytetowych:

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.
2. Kadry dla gospodarki.
3. Cyfrowy region.
4. Efektywność energetyczna.
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.
6. Kultura i dziedzictwo.
7. Infrastruktura transportowa.
8. Obszary wymagające rewitalizacji.
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
10. Regionalny rynek pracy.
11. Włączenie społeczne.
12. Pomoc techniczna .
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W RPO WiM 2014-2020 zostaną zastosowane:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 – na terenie Olsztyna i jego obszarze funkcjonalnym,
ZIT’’ (bis) – na terenie Elbląga i Ełku oraz ich obszarów funkcjonalnych.
Szczegółowo zakres kompetencji władz miejskich w realizacji programu regulować będą
pisemne porozumienia. Ich zakres będzie różny w zależności od zastosowanego instrumentu
ZIT lub ZIT’’ (bis). (Związek ZIT Olsztyna będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej
o ograniczonym zakresie powierzonych zadań związanych co najmniej z wyborem projektów).
Są to trzy największe miasta i zarazem główne ośrodki wzrostu w regionie. Skupiają znaczącą
część populacji województwa (32,9%) i odgrywają istotną rolę w osiąganiu poprawy spójności
ekonomicznej, przestrzennej i społecznej województwa warmińsko-mazurskiego względem
europejskich regionów o wyższym poziomie rozwoju. Zostało to podkreślone w celu głównym
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025. W konsekwencji w Strategii określono na ich bazie dwa obszary strategicznej interwencji –
OSI Aglomeracja Olsztyna (Miasto Olsztyn i gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Purda, Stawiguda) oraz OSI Ośrodki subregionalne (Miasto Elbląg, gminy Gronowo Elbląskie,
Markusy i Milejewo, Miasto i Gmina: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko oraz Miasto Ełk i Gmina Ełk),
które będą podstawowymi obszarami realizacji instrumentów ZIT.
Przedsięwzięcia w ramach tych instrumentów będą realizowane w przeznaczonych tylko dla
nich poddziałaniach w różnych osiach priorytetowych RPO WiM 2014-2020. Jednocześnie
zakłada się, że projekty objęte instrumentami ZIT finansowane będą z dwóch funduszy,
tj. EFRR oraz EFS.
3. Wprowadzanie zmian w RPO WiM 2014-2020.
Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 zmiany
w treści RPO WiM 2014-2020 mogą następować z inicjatywy państwa członkowskiego,
w szczególności gdy powodują oczekiwany wpływ na realizację unijnej strategii na rzecz
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz
na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w Programie. Komisja Europejska przyjmuje
decyzję w sprawie wniosku o zmianę programu możliwie najszybciej, ale nie później niż trzy
miesiące po jego formalnym przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem, że
wszystkie uwagi przedstawione przez KE zostały odpowiednio uwzględnione.
Ponadto Program może być zmieniony w celu przesunięcia rezerwy wykonania po przeglądzie
wyników. W tym przypadku Komisja Europejska przyjmuje decyzję w sprawie wniosku o zmianę
Programu możliwie najszybciej, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia
przez państwo członkowskie.
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4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu
Funduszy.
RPO WiM 2014-2020 jest programem dwufunduszowym finansowanym ze środków EFRR
i EFS. Obszarem realizacji programu jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego,
zaliczanego do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 242 117 496 EUR EFRR
i 486 154 599 EUR EFS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane
na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom
dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych
na poziomie 85% - wynosi w momencie programowania 304 989 199 EUR. Łączna kwota
środków finansowych planowanych na realizację RPO WiM 2014-2020 szacowana jest
na 2 033 261 294 EUR.
Podział środków przeznaczonych na realizację RPO WiM 2014-2020 został dokonany w zgodzie
z zakresem interwencji wskazanym w UP oraz wymaganą w regulacjach UE dla polityki
spójności koncentracją tematyczną (tzw. ring-fencing). Wkład RPO WiM 2014-2020 w realizację
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zostanie
zagwarantowany m.in. poprzez przeznaczenie:
ok. 53,5% środków EFRR na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki
oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw, większym wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, a także na cele związane z gospodarką niskoemisyjną,
ok. 26,3% środków EFS na promowanie włączenia społecznego i ograniczanie ubóstwa,
ok. 65% środków na pięć priorytetów inwestycyjnych finansowanych ze środków EFS.
Szacunkowy podział środków na poszczególne osie priorytetowe RPO WiM, przedstawia
poniższy wykres:

8

W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe i prywatne. Zakłada się, że
ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia
programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy
publicznej w ramach programu.
Podstawę certyfikacji środków w ramach Programu stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne.
W związku z powyższym wkład UE w finansowaniu projektu wyliczany jest w odniesieniu
do kwalifikowanego wkładu krajowego obejmującego krajowe środki publiczne i krajowe środki
prywatne.
W RPO WiM 2014-2020 przewiduje się zastosowanie jako formy wsparcia instrumentów
finansowych w formie pożyczek na cele inwestycyjne i obrotowe, pożyczek z premią, poręczeń
oraz funduszy inwestycyjnych. Łączne nakłady na IF wyniosą 60,19 mln EUR. Instrumenty
przewidziane zostały w priorytetach inwestycyjnych 3a w wysokości 10,89 mln EUR oraz 3c
w wysokości 49,3 mln EUR. Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych poparte
zostało oceną ex-ante zgodnie z Art. 37 (2) Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, której
celem było wykazanie: występowania zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji,
a także szacunkowego poziomu i zakresu zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy
instrumentów finansowych. Ocena ex-ante była narzędziem weryfikującym decyzje Instytucji
Zarządzającej o zastosowaniu IF w konkretnych działaniach.
5. Kwalifikowalność wydatków, trwałość projektu.
Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
zatwierdzonych 10 kwietnia 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Na podstawie ww. Wytycznych okres kwalifikowalności wydatków przedstawia się następująco:
1. Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej oraz pkt 2, początkiem
okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów
rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania
kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione
wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Początkiem okresu kwalifikowania
wydatków dla projektów pozakonkursowych realizowanych ze środków Funduszu Pracy
przez powiatowe urzędy pracy jest 1 stycznia 2015 roku.
2. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
Trwałość
projektu
opisana
w
ww.
Wytycznych
odnosi
się
do
projektów
3
infrastrukturalnych /produkcyjnych. Okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków
funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat
w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania
inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

3

„Infrastrukturę” na potrzeby tego postanowienia należy interpretować jako środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. x
rozdziału 3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów finansowanych ze środków EFS –
w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7 Wytycznych.
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Ponadto IZ RPO WiM 2014-2020 określi własne wytyczne dotyczące kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu.
6. System zarządzania i wdrażania RPO WiM 2014-2020.
Szczegółowy opis systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM zostanie zawarty
w dokumencie Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy
RPO WiM 2014-2020
1. Numer i nazwa osi priorytetowej
10 Oś Priorytetowa - Regionalny rynek pracy
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis
Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada bardziej
efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy. Celem interwencji w ramach tej osi jest wzrost poziomu
zatrudnienia poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które znajdują się
w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wsparcie w obszarze rynku pracy przewiduje
aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy osób bezrobotnych, z wykorzystaniem instrumentów służących
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Działaniem
aktywizującym osoby bezrobotne jest również przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
co wpłynie na rozwój samozatrudnienia. Zaplanowano także wsparcie umożliwiające niwelowanie barier
utrudniających osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrót lub wejście na rynek pracy, poprzez
zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Zakres wsparcia
w obszarze rynku pracy obejmuje również rozwój przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój kapitału
ludzkiego firm z województwa warmińsko-mazurskiego, co w dłuższej perspektywie przełoży się na większą
konkurencyjność gospodarki regionu. Celem interwencji jest również adaptacja przedsiębiorstw i pracowników
do zmian, ułatwiająca dostosowanie profilu działalności firm do aktualnych potrzeb gospodarki, a także
umożliwiająca dostosowanie kwalifikacji pracowników do zmian, tak by utrzymać ich aktywność na rynku
pracy. Działania przewidziane w obszarze rynku pracy przewidują także wsparcie działań z zakresu poprawy
zdrowia zasobów pracy.

3. Fundusz

Nazwa Funduszu

Ogółem

Europejski Fundusz Społeczny

181 763 152

(nazwa i kwota w EUR)

4. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5. Instytucja pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6. Instytucja wdrażająca (jeśli Nie dotyczy
dotyczy)

7. Instytucja odpowiedzialna
za przekazywanie
dofinansowania na rzecz
beneficjentów

Dysponent Funduszu Pracy – minister właściwy do spraw pracy, zgodnie z ustawą o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Działanie 10.1).
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NR I NAZWA DZIAŁANIA

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA
(jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

1. Nr

i
nazwa
tematycznego

2.

Nr i nazwa
inwestycyjnego

celu

priorytetu

Cel tematyczny 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników.
Priorytet inwestycyjny 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników.
Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy
i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych,
powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych oraz kobiet)

3. Cel/e szczegółowy/e

1.

4. Lista wskaźników rezultatu
bezpośredniego

5. Lista wskaźników produktu

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek).

2.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

3.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej.

1.

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

2.

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.

3.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

4.

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.

5.

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

6.

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie.

Instrumenty i usługi wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) z wyłączeniem robót
publicznych.

6. Typy projektów

102 - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,

7. Kody dotyczące wymiaru w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
zakresu interwencji

inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

8. Typy beneficjenta

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy
dotyczy)

wsparcia

(jeśli

Osoby powyżej 29 roku życia: bezrobotne, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie
pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni – I profil pomocy) lub drugiej (tzw. wymagający
wsparcia – II profil pomocy) oddalenia od rynku pracy i osoby poszukujące pracy:
długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,
osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

10. Alokacja ogółem (EUR), w 100 000 000, w tym wkład UE 85 000 000
tym alokacja UE (EUR)

11. Mechanizmy

powiązania
interwencji
z
innymi
działaniami/ poddziałaniami
w ramach RPO WiM 20142020 lub z innymi PO (jeśli
dotyczy)

Nie dotyczy
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12. Instrumenty

terytorialne

(jeśli dotyczy)

13. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za nabór
i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

14. Limity

i
ograniczenia
w realizacji
projektów
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy
Tryb pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – brak możliwości
składania protestów w trybie pozakonkursowym
Ograniczenia wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149), jak również
ograniczenia nałożone na projekty PUP-ów wynikające z Wytycznych horyzontalnych
w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020.

15. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

16. Dopuszczalna maksymalna
wartość zakupionych
środków trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

17. Warunki

uwzględniania
dochodu
w
projekcie
(jeśli dotyczy)

18. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek

Nie dotyczy

Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu społecznego na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 jedynie do kosztów pośrednich rozliczanych
ryczałtem do wysokości określonej w art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
Finansowanie zaliczkowe nie jest planowane - finansowanie projektów odbywa
się na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

W przypadku projektów kwalifikujących się objęcia pomocą publiczną lub pomocą
de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi
na dzień udzielania wsparcia.
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20. Maksymalny
% poziom dofinansowania
UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

21. Maksymalny
% poziom dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

100%

22. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych

Nie dotyczy

23. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)

Nie dotyczy

(jeśli dotyczy)

24. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu
(PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

25. Kwota alokacji UE
na instrumenty finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

26. Mechanizm wdrażania
instrumentów finansowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

27. Rodzaj wsparcia
instrumentów finansowych
oraz najważniejsze warunki
przyznawania

Nie dotyczy

28. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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dzialanie
nr 10.1
8i
region
słabiej
rozwinięt
y
ogółem

ogółem

budżet
państwa
budżet województwa
budżet pozostałych jst
inne
Krajowe środki prywatne
Finansowanie ogółem
Szacowany
poziom
cross-financingu (%)
Wsparcie
UE

Wsparcie
UE

Udział
rezerwy
wykonania
w stos. do
całkowitej
kwoty
wsparcia UE

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

=a+e
=a-o

6,70%

nr kategorii interwencji

EFS

Główna
alokacja

5 695 000

EFRR

Krajowe środki publiczne

79 305 000

0

100 000 000

0

0

=g+h+i+j

0

=f+k

0

FS

Wkład
krajowy

15 000 000

=b+c+d

15 000 000

ogółem
Wsparcie UE

15 000 000

85 000 000

0

0

85 000 000

Kategoria regionu

Priorytet inwestycyjny

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

Rezerwa
wykonania

q

=o/a*100%
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IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji (jeśli dotyczy) Nie dotyczy
V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020
1. Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw:
Rozporządzenia UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
Rozporządzenie Rady (WE) 1081/2006.
Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r., str. 1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich
i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. UE L 69
z 8.03.2014, str. 65).
Ustawy krajowe:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146
z późn. zm.), tzw. ustawa wdrożeniowa.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014,
poz. 1649).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz. 596
z późń. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Rozporządzenia krajowe:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U.
poz. 1294).
2. Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych:
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 (od 30.01.2015 r.).
Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (od 30.01.2015 r.),
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020 (od 03.03.2015 r.),
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (od 31.03.2015 r.),
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków
o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 20142020 (od 31.03.2015 r.),
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 (od 10.04.2015 r.),
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (od 22.04.2015 r.).
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014-2020 (od 30.04.2015 r.).
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (od 8.05.2015 r.).
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (od 8.05.2015 r.).
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Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
(od 28.05.2015 r.).
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków
oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki
spójności na lata 2014-2020 (od 20.07.2015 r.).
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020 (od 22.07.2015 r.).

3. Wykaz wytycznych programowych
„Wykaz zostanie opracowany na dalszym etapie prac nad SZOOP RPO WiM 2014-2020”

4. Indykatywny

wykaz
(dla beneficjentów)

dokumentów

towarzyszących

realizacji

projektu

„Wykaz zostanie opracowany na dalszym etapie prac nad SZOOP RPO WiM 2014-2020”
5. Inne dokumenty ustalone przez IZ wg specyfiki RPO WiM 2014-2020:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
do roku 2025.

VI. Załączniki
Załącznik 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w osi priorytetowej
Regionalny rynek pracy;
Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań
i poddziałań;
Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe
realizowane przez powiatowe urzędy pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
Załącznik 4 – Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych PUP na 2015 rok – kryteria
dostępu (Działanie 10.1 RPO WiM 2014-2020);
Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu
pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie
wnioskodawcą..
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VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ)
1. Słownik terminologiczny
Beneficjent

podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 oraz w art. 63
rozporządzenia ogólnego. W przypadku Działania 10.1 RPO WiM
2014-2020 Beneficjentami mogą być wyłącznie powiatowe urzędy
pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Działanie

najmniejsza jednostka systematyzująca PO w ramach
poszczególnych osi priorytetowych. Informacje zawarte w SZOOP
przedstawiane są z uwzględnieniem podziału PO na osie
priorytetowe, działania i ewentualnie poddziałania.

Grupa docelowa

grupa
osób
fizycznych
lub
podmiotów
bezpośrednio
korzystających z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się
wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować
i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych
wskaźników produktu i dla których planowane jest poniesienie
określonego wydatku. W przypadku Działania 10.1 RPO WiM
2014-2020, grupę docelową mogą stanowić wyłącznie osoby
fizyczne.

Instytucja
Pośrednicząca

podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo
umowy zawartej z instytucją zarządzającą, realizacja zadań
w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego.
W przypadku RPO WiM 2014-2020, m.in. w ramach Działania 10.1
RPO WiM 2014-2020, funkcję tę pełni Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie.

Instytucja Zarządzająca

krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub
podmiot publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo
członkowskie
do
zarządzania
programem
operacyjnym.
W przypadku RPO WiM 2014-2020 jest to Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
odpowiedzialny
za przygotowanie
programu operacyjnego i jego realizację.

Kryteria wyboru
projektów

Zestaw warunków, które musi spełnić projekt aby uzyskał
dofinansowanie.

Oś Priorytetowa

jeden z priorytetów strategii zawarty w PO, obejmujący grupę
powiązanych ze sobą obszarów wsparcia posiadających określone
mierzalne cele.

Program Operacyjny

dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty
przez Komisję Europejską, określający strategię rozwoju wraz
ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte
z pomocą jednego lub kilku funduszy europejskich.
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Projekt

przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu
określonego wskaźnikami z określonym początkiem i końcem
realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem
UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności
w ramach programu operacyjnego. W przypadku Działania 10.1
RPO WiM 2014-2020, jest to przedsięwzięcie realizowane przez
powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu.

Tryb pozakonkursowy

jeden z dwóch trybów wyboru projektów do dofinansowania,
możliwy do zastosowania przy spełnieniu okoliczności, o których
mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej. Założenia
dotyczące stosowania trybu pozakonkursowego określają
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Wskaźnik produktu

wytworzone w wyniku działań współfinansowanych z EFS dobra
jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji
projektu.

Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego

oczekiwany
efekt
wsparcia
ze
środków
EFS
w odniesieniu do osób lub podmiotów. Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego
odnosi
się
do sytuacji
bezpośrednio
wsparcia,
tj.
po
zakończeniu
udziału
po zakończeniu
osób/podmiotów w projekcie.
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Załącznik 1
Tabela transpozycji PI
na działania/ poddziałania w osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy

Nazwa
i
osi priorytetowej

nr

10 Regionalny
pracy

rynek

Nr poddziałania
Nr działania

Nr CT

Nr PI

8

8i

(jeśli dotyczy)
10.1

n/d

Załącznik 2
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu
dla Osi priorytetowej Regionalny rynek pracy
działań i poddziałań
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

os.

region
słabiej
rozwinięty

os.

region
słabiej
rozwinięty

os.

region
słabiej
rozwinięty

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Nazwa osi priorytetowej: Regionalny
rynek pracy
1. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - bezrobotni w
tym długotrwale
bezrobotni - ogółem
Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

2. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - bezrobotni w
tym długotrwale
bezrobotni - kobiety
3. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - bezrobotni w
tym długotrwale
bezrobotni - mężczyźni
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27%

25%

30%

2013

2013

2013

27%

SL
2014

25%

SL
2014

30%

SL
2014

4. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - długotrwale
bezrobotni - ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

25%

2013

25%

SL
2014

5. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - długotrwale
bezrobotni - kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

23%

2013

23%

SL
2014

6. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) - długotrwale
bezrobotni - mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

28%

2013

28%

SL
2014

os.

region
słabiej
rozwinięty

20%

SL
2014

os.

region
słabiej
rozwinięty

19%

SL
2014

7. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) – osoby z
niepełnosprawnościami ogółem
8. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) – osoby z
niepełnosprawnościami kobiety
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20%

19%

2013

2013

9. Liczba osób pracujących
po opuszczeniu
programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) – osoby z
niepełnosprawnościami mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

24%

2013

24%

SL
2014

10. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu bezrobotni, w tym
długotrwale bezrobotni –
ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

31%

2013

31%

SL
2014

11. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu bezrobotni, w tym
długotrwale bezrobotni –
kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

31%

2013

31%

SL
2014

12. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu bezrobotni, w tym
długotrwale bezrobotni –
mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

31%

2013

31%

SL
2014

13. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programudługotrwale bezrobotni –
ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

33%

2013

33%

SL
2014
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14. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programudługotrwale bezrobotni kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

33%

2013

33%

SL
2014

15. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programudługotrwale bezrobotni mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

33%

2013

33%

SL
2014

16. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programuosoby z
niepełnosprawnościami
– ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

29%

2013

29%

SL
2014

17. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programuosoby z
niepełnosprawnościami
– mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

29%

2013

29%

SL
2014

18. Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programuosoby z
niepełnosprawnościami kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

29%

2013

29%

SL
2014

19. Liczba utworzonych
miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej

szt.

region
słabiej
rozwinięty

7 753

2013

1 964

SL
2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowan
a wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Nazwa osi priorytetowej: Regionalny
rynek pracy
Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

1. Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

8 075

26 046

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

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

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

14 236

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

3. Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

11 810

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

4. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

10 570

SL 2014
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Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

5. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie kobiety

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

5 919

SL 2014

6. Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

4 651

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

7. Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie - ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

1 552

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

8. Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie - kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

792

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

9. Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie - mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

760

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

10. Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej objętych
wsparciem w programie ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

6 277

SL 2014
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Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

11. Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej objętych
wsparciem w programie kobiety

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

3 226

SL 2014

12. Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej objętych
wsparciem w programie mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

3 051

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

13. Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

7 436

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

14. Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie kobiety

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

4 164

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

15. Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie mężczyźni

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

3 272

SL 2014

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

16. Liczba osób, które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie - ogółem

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

1 964

SL 2014
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Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

17. Liczba osób, które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie - kobiety

Działanie 10.1 poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy

18. Liczba osób, które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie - mężczyźni
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os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

1 021

SL 2014

os.

region
słabiej
rozwinięty

n/d

943

SL 2014

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje
dopuszczony do oceny lub dalszej oceny.

Lp.

1.

Nazwa wymogu

Definicja wymogu

a) Wniosek został złożony w formie
wskazanej w regulaminie konkursu /
wezwaniu do złożenia wniosku o
Wniosek o dofinansowanie dofinansowanie.
wraz z załącznikami (jeśli
dotyczy)
jest
kompletny, b) Wersja elektroniczna wniosku jest
spójny i sporządzony zgodnie zgodna z wersją papierową (czy sumy
z
instrukcją
wypełniania kontrolne wersji papierowej i
wniosku o dofinansowanie i elektronicznej są tożsame) oraz czy
wydruk zawiera wszystkie strony.
regulaminem
konkursu/wezwaniu
do
złożenia
wniosku
o c) Wersja papierowa wniosku opatrzona
dofinansowanie
została pieczęciami Wnioskodawcy
d) Wersja papierowa wniosku została
podpisana przez osoby upoważnione do

29

Opis wymogu
W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia

reprezentowania Wnioskodawcy

dokumentów we wskazanym terminie.

e) Wraz z wnioskiem złożono załączniki
wymagane w regulaminie konkursu /
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

f) Informacje przedstawione we wniosku
i załącznikach są spójne.

W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

g) Wniosek został sporządzony w języku
polskim (wnioskodawca zobligowany jest
do wypełnienia wniosku w języku
polskim).

W przypadku niespełnienia wymogu wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje dopuszczony
do oceny lub dalszej oceny.

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wniosek został złożony w
odpowiedzi na ogłoszenie o
właściwym naborze/ wezwaniu
do złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz w
terminie zgodnym z terminem
określonym w ogłoszeniu o
naborze/ wezwaniu do
złożenia wniosku o
dofinansowanie

Definicja kryterium

We wniosku wpisano właściwy numer
konkursu/wezwania do złożenia wniosku o
dofinansowanie. Data wpływu wniosku do
właściwej instytucji (data wpływu w systemie
teleinformatycznym) zawiera się w przedziale
określonym w ogłoszeniu o konkursie /
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Opis kryterium

Kryterium obligatoryjne.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Kryterium obligatoryjne.

2.

3.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o
dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych
przepisów.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn.
zm.).

Wnioskodawca zgodnie z RPO
WiM 2014-2020 oraz ze
Szczegółowym Opisem Osi

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej
wnioskodawcy z typem beneficjentów
wskazanym w Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych WiM 2014-2020 lub w
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
Kryterium obligatoryjne.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania

Priorytetowych WiM 20142020 jest podmiotem
uprawnionym do ubiegania się
o dofinansowanie w ramach
właściwego
działania/poddziałania lub
zgodnie z Regulaminem
konkursu / wezwaniem do
złożenia wniosku o
dofinansowanie

szczególności z Regulaminem konkursu /
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

dofinansowania.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Kryterium obligatoryjne.

4.

Realizacja projektu mieści się
w okresie od 01.01.2015 do
31.12.2023r.

Weryfikowana będzie zgodność okresu
realizacji projektu z założeniami przyjętymi w
Wytycznych w zakresie realizacji projektów
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w
ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 10.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym instytucja określi tryb uzupełnienia w wezwaniu do złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie projekt nie zostaje dopuszczony
do oceny lub dalszej oceny.

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis kryterium

Wydatki przedstawione w projekcie są zgodne
z:

1.

Poprawność sporządzenia
budżetu projektu

katalogiem wydatków kwalifikowanych
zawartym w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” oraz
właściwym schematem pomocy
publicznej.
niezbędne do realizacji projektów i
osiągnięcia jego celów,
efektywne kosztowo,
uzasadnione w ramach kwot
ryczałtowych (jeśli dotyczy)
zgodne ze standardem i cenami
rynkowymi określonymi w wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie
/Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)
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Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Zgodność wniosku z zapisami
następujących dokumentów:
- RPO WiM 2014-2020,
2.
- SzOOP RPO WiM 2014-2020
- regulaminem
konkursu/naboru

3.

4.

5.

Zgodność projektu z
politykami
horyzontalnymi Unii
Europejskiej – z zasadą
równości szans kobiet i
mężczyzn.

Weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z
właściwymi dokumentami, w szczególności czy
zachodzi zgodność z wymogami
przewidzianymi dla danego
działania/poddziałania w ramach RPO WiM
2014-2020 zawartymi w SzOOP RPO WiM
2014-2020 (SzOOP). Kryterium jest spełnione,
jeżeli odpowiedzi na wszystkie pytania , które
dotyczą danego wniosku zawarte w Załączniku
do ww. kryterium są twierdzące.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Weryfikowana będzie zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym oraz właściwymi
zasadami unijnymi w oparciu o standard
minimum

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.

Zgodność projektu z
politykami
horyzontalnymi Unii
Europejskiej - z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji , w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

Weryfikowana będzie zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym oraz właściwymi
zasadami unijnymi.

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.

Zgodność projektu z
politykami
horyzontalnymi Unii

Weryfikowana będzie zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym oraz właściwymi

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
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W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Europejskiej - z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

zasadami unijnymi.

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.

6.

7.

8.

Zgodność projektu z ustawą
prawo zamówień publicznych
oraz innym właściwym
prawodawstwem krajowym.

Weryfikowana będzie zgodność zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu oraz
założeń projektu z przepisami ustawy prawo
zamówień publicznych i innym właściwym
prawodawstwem krajowym.

Zgodność projektu z zasadami
pomocy publicznej lub pomocy
de minimis.

Weryfikowana będzie zgodność zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form
wsparcia, wydatków i grup docelowych, jak
również oceniana będzie możliwość udzielenia
w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej
przyznawania oraz warunki jej
dopuszczalności w danym typie projektu.

Adekwatność potrzeby
realizacji projektu w kontekście
potrzeb grupy docelowej, w
tym potrzeb zidentyfikowanych
w RPO WiM2014-2020.

Weryfikowane będą następujące aspekty,
które muszą być spełnione, aby projekt mógł
otrzymać dofinansowanie:
•

Wybrano kluczową dla realizacji projektu
grupę docelową, w tym opisano dobór
grupy docelowej do realizowanego
projektu, przedstawiono opis grupy
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Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia

docelowej i sposób rekrutacji
uczestników/czek do projektu;
• Wybrano odpowiednie (kluczowe,
najbardziej naglące, pierwotne) problemy
grupy docelowej do rozwiązania przez
projekt;
• Potrzeba realizacji danego projektu jest
zrozumiała i jasno wynika z problemów i
niedogodności grupy docelowej.
Informacje muszą uwzględniać również
sytuację grupy docelowej, zdiagnozowaną w
RPO WiM 2014-2020.

dokumentów we wskazanym terminie.

Weryfikowane będą następujące aspekty,
które muszą być spełnione, aby projekt mógł
otrzymać dofinansowanie:
•

9.

Trafność realizacji przez
projekt celów istotnych dla
grupy docelowej, w tym celów
zidentyfikowanych w RPO
WiM 2014-2020.

Cele są pożądane przez grupę docelową
(wynikają z analizy potrzeb);
• Projekt zakłada realizację celów
wykonalnych w kontekście analizy
potrzeb;
• Zadania przewidziane do realizacji
zaplanowano racjonalnie i wykonalnie w
harmonogramie;
• Projekt realizuje zadania pozwalające
rozwiązać wybrane przez wnioskodawcę
problemy ;
• Projekt realizuje cele RPO WiM 20142020 w zakresie danego Działania;
• Opisano sposób, w jaki zostanie
zachowana trwałość rezultatów projektu
(jeśli dotyczy).
Informacje muszą uwzględniać również cele
wyznaczone w RPO WiM 2014-2020.
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Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

10.

Realizacja wskaźników.

Weryfikowana będzie prawidłowość doboru i
opisu (jeśli dotyczy) wskaźników kluczowych i
specyficznych
dla
celu
szczegółowego
Programu w odniesieniu do typu projektu/grupy
docelowej (zgodnie z SzOOP), jak również czy
zaplanowane wartości wskaźników są możliwe
do osiągnięcia w ramach realizowanego
projektu. Analizie podlegać będzie również
założony sposób monitorowania wskaźników.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia
dokumentów we wskazanym terminie.

Załącznik do KRYTERIÓW OGÓLNYCH MERYTORYCZNYCH WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP W RAMACH DZIAŁANIA 10.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Lp.

Zgodność wniosku z zapisami SzOOP RPO WiM 2014-2020 oraz
regulaminem konkursu/naboru (kryterium ogólne zerojedynkowe)

1.

Typ projektu jest zgodny z wykazem zawartym w pkt 6 („Typy projektów”)
opisu Działania w SzOOP

2.

Wybór grupy docelowej jest zgodny z wykazem zawartym w pkt 9 („Grupa
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy)”) SzOOP
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TAK

NIE

Projekty
pozakonkursowe PUP

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych PUP na 2015 rok kryteria dostępu.
KRYTERIA DOSTĘPU
DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2015
ROK
(DZIAŁANIE 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy)
Kryterium dostępu nr 1
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku
życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy –
bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia
od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy),
a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium

a)

osoby długotrwale bezrobotne

b)

osoby niepełnosprawne

c)

osoby powyżej 50 roku życia

d)

kobiety

e)

osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach)

Wprowadzenie kryterium ogranicza grupę docelową do osób bezrobotnych, które
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wybór grupy
docelowej wynika z celów interwencji określonych w Umowie Partnerstwa dla
CT8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników.
Osoba w wieku powyżej 29 roku życia – osoba, która ma 30 lat i więcej
(od dnia 30 urodzin).

Uzasadnienie i
definicja kryterium

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane
jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one
wszystkich trzech kryteriów. (Definicja zgodna z definicją osoby bezrobotnej,
zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych).
Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy. (Definicja zgodna z definicją osoby długotrwale bezrobotnej,
zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych).
Osoba powyżej 50 roku życia – osoba, która w roku, w którym przystąpiła
do projektu była w wieku 50 lat lub więcej. Wiek uczestnika określany jest
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach) – osoba
posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 1:
wykształcenie podstawowe, poziom ISCED 2: wykształcenie gimnazjalne,
poziom ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne. Definicje na podstawie
ISCED 2011 (UNESCO). Stopień uzyskanego wykształcenia określany jest
w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Należy brać pod uwagę najwyższy
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ukończony poziom ISCED.
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem
Karty oceny formalnej projektu pozakonkursowego PUP.
Opis znaczenia
kryterium

Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi
kryteriami dostępu) jest warunkiem przyznania dofinansowania. Kryterium ma
charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.

Kryterium dostępu nr 2
Nazwa kryterium

Uzasadnienie i
definicja kryterium

Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się
do 31.12.2015 r., przy czym końcowa data realizacji projektu nie może być
późniejsza niż 30.06.2016 roku.
Wprowadzenie kryterium ma umożliwiać kontynuację wsparcia uczestnikom
projektu w pierwszej połowie 2016 roku, przy czym wsparcie w 2016 roku będzie
musiało zostać sfinansowane ze środków przyznanych na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie w ramach RPO
na 2016 rok.
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem
Karty oceny formalnej projektu pozakonkursowego PUP.

Opis znaczenia
kryterium

Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi
kryteriami dostępu) jest warunkiem przyznania dofinansowania. Kryterium ma
charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.

Kryterium dostępu nr 3

Nazwa kryterium

Projekt zakłada:
a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników
nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup
docelowych (wskazanych w pkt. b, c, d) na poziomie co najmniej:
− 38% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką *) ,
− 48% - w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego nie przekracza średniej wojewódzkiej *) .
b) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej:
− 12% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką *),
− 22% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego nie przekracza średniej wojewódzkiej *).
c) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
− 30% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką *),
− 40% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego nie przekracza średniej wojewódzkiej *).
d) dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
− 31% w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką *),
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−

Uzasadnienie i
definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

41% - w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego nie przekracza średniej wojewódzkiej *).

*) wg stanu na 30 listopada 2014r.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej przygotowano
w oparciu o wyniki badań kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości
wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013” oraz „badanie skuteczności wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL.
Kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, iż jego spełnienie (wraz z pozostałymi
kryteriami dostępu) jest warunkiem przyznania dofinansowania. Kryterium ma
charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.

Kryterium dostępu nr 4

Nazwa kryterium

Uzasadnienie i
definicja kryterium

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji
co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych
w wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach
projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych
w rejestrze danego PUP, w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. (wg stanu na 30.11.2014 r.)
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych
wskaźników w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem
Karty oceny formalnej projektu pozakonkursowego PUP.

Opis znaczenia
kryterium

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, że jego spełnienie, wraz
z pozostałymi kryteriami dostępu, jest warunkiem przyznania dofinansowania.
Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.

Kryterium dostępu nr 5

Nazwa kryterium

Uzasadnienie i
definicja kryterium

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji
co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku
powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu
(należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze
danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. (wg stanu na 30.11.2014 r.)
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych
wskaźników w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej z wykorzystaniem
Karty oceny formalnej projektu pozakonkursowego PUP.
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Opis znaczenia
kryterium

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza, że jego spełnienie, wraz
z pozostałymi kryteriami dostępu, jest warunkiem przyznania dofinansowania.
Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie jest stopniowalne.
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6

wskaźnik

wartość
docelowa

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz
rok)

9
10
11
12

* data Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia RPO WiM 2014-2020
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Szczegółowe wartości wskaźników znajdują się we
wnioskach o dofinansowanie powiatowych urzędów
pracy

13
14

II kwartał 2015 roku

Czerwiec 2016 r.

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz
rok)

(kwartał/miesiąc oraz
rok)

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

III kwartał 2015 roku

Szczegółowe wartości wskaźników znajdują się we
wnioskach o dofinansowanie powiatowych urzędów
pracy

szacowany wkład UE
(PLN)

8

42 491,50 tys. zł

(PLN)
duży projekt (T/N/ND)

7

ND

szacowana całkowita
wartość projektu
(PLN)

5

szacowana wartość
kosztów
kwalifikowalnych

podmiot, który będzie
wnioskodawcą

4

1 176,2 – 5 572,5 tys. zł – zgodnie z załącznikiem nr 1
do Uchwały Nr 15/136/15/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2015 r.
Dokładne wartości projektów dostępne są we wnioskach
o dofinansowanie.

data identyfikacji

3

1 176,2 – 5 572,5 tys. zł – zgodnie z załącznikiem nr 1
do Uchwały Nr 15/136/15/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2015 r.
Dokładne wartości projektów dostępne są we wnioskach
o dofinansowanie.

podmiot zgłaszający

2

powiaty
województwa
warmińsko-mazurskiego
/powiatowe urzędy pracy województwa warmińskomazurskiego/

tytuł lub zakres
projektu

1

12 lutego 2015 roku*

Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie bartoszyckim,
braniewskim, działdowskim, elbląskim, ełckim, giżyckim,
gołdapskim,
iławskim,
kętrzyńskim,
lidzbarskim,
mrągowskim,
nidzickim,
nowomiejskim,
oleckim,
olsztyńskim, mieście Olsztyn, ostródzkim, piskim,
szczycieńskim, węgorzewskim.
WUP w Olsztynie

numer działania
lub poddziałania

l.p.

10.1

1.

Załącznik 5 WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WiM 2014-2020 W RAMACH TRYBU
POZAKONKURSOWEGO

