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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
 

 
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. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji: 

a) pkt. 1. Status dokumentu – akapit o dotychczasowym brzmieniu: 
„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. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4  oraz w marcu 2020 r.5. 

1Decyzja 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. 
 
2Uchwała 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. 
 
3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą 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 oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. 
Uchwała nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

4Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
5Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą 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. 
Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4 , w marcu 2020 r.5, w kwietniu 2020 r.6 oraz 

w lipcu 2020 r.7.” 

b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy – wykres kołowy otrzymuje brzmienie: 

                                                 
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. 

3 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą 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 oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z 
Polską.  

   Uchwała Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

4 Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

5 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą 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.  

   Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską. 

6  Uchwała Nr 17/219/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

7  Uchwała Nr 30/404/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
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c) dotychczasowe przypisy nr 6-50 otrzymują numerację 8-54. 

2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne  RPO WiM 2014-2020: 

a) Pkt. 2 Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis otrzymuje brzmienie: 

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 głównie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych 
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. Oprócz osób bezrobotnych, wsparciem będą mogły zostać objęte również osoby pracujące, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy, 
imigranci i reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. 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. 
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Dodatkowo, w związku z okresowymi ograniczeniami funkcjonowania określonych podmiotów wynikających z ogłoszonego na obszarze Polski stanu epidemii 
związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kluczowe jest podjęcie niezwłocznych działań określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja tych działań ma na celu złagodzenie negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje 
w działalności określonych  w ww. ustawie instytucji, firm lub zakładów pracy. 

 

3. Fundusz 

(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Społeczny 170 366 912  

4. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dla Działań 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5 

6. Instytucja wdrażająca  

(jeśli dotyczy) 
Nie 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 dla Działania 10.1 
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dla Działania 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Działania 10.6   i 10.7 

b) Karta Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy 
pracy:  

 wiersz 3 Cel/e szczegółowy/e – otrzymuje brzmienie: 

3. Cel/e 
szczegółowy/e 

Zwiększenie zatrudnienia głównie wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, osób 
z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet) oraz poprawa sytuacji zawodowej osób 
pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  

Dodatkowo, ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Polski stan epidemii związany z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 wymaga podjęcia niezwłocznych działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. 

 wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
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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. 

7. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

8. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 

Instrumenty i usługi: 

 wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót 
publicznych.  

 wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, instrumenty 
dofinansowania do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 15zzb, 15zzc i 
15zze, skierowane do:  

a)  mikro, małych i średnich przedsiębiorców,  

b)  przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników, 

c)  organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 wiersz 9 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

 osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
tj.: 
a) osoby starsze 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 80% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projektach. 

 inne osoby bezrobotne, które nie należą do grup wskazanych powyżej (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), 
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pod warunkiem, że ich udział w projekcie nie będzie przekraczał 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem. 

 pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pracownicy organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie998. 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników109. 

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

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

Ograniczenia wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak 
również ograniczenia nałożone na projekty PUP-ów wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych 
ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 oraz Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na  lata 2014-
2020. 

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. 
Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności zatrudnieniowej 
mierzone według metodologii nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych.  

Dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej realizowane jest zgodnie z art. 15 zzb, 15 zzc i 
15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

c) Karta Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – 
otrzymuje brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 28 25 412 

d) Karta Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 3 576 986 

 

 

                                                 
98 Dotyczy wyłącznie osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin). 

109 Dotyczy wyłącznie osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin). 
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3. Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie: 

Wkład 
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U
E

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

10 

Regionalny 

rynek pracy

=b+c+d =f+k =g+h+i+j =a+e =a-o =o/a*100%

Ogółem

region 

słabiej 

rozwinięty

170 366 912 0 0 170 366 912 30 064 749 22 715 975 7 359 915 0 356 060 15 000 000 7 348 774 200 431 661 158 273 491 12 093 421 7,10%

10.1 8i

region 

słabiej 

rozwinięty

85 000 000 0 0 85 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0 0 15 000 000 0 100 000 000 0

10.2 8i

region 

słabiej 

rozwinięty

15 287 661 0 0 15 287 661 2 697 822 1 798 548 1 798 548 0 0 0 899 274 17 985 483 10

10.3 8iii

Region 

słabiej 

rozwinięty

23 413 545 0 0 23 413 545 4 131 802 3 525 804 3 525 804 0 0 0 605 998 27 545 347 10

10.4 8iv

region 

słabiej 

rozwinięty

11 110 909 0 0 11 110 909 1 960 749 1 302 450 1 302 450 0 0 0 658 299 13 071 658 10

10.5 8v

region 

słabiej 

rozwinięty

3 852 399 0 0 3 852 399 679 835 457 940 457 940 0 0 0 221 895 4 532 234 10

10.6 8v

region 

słabiej 

rozwinięty

28 125 412 0 0 28 125 412 4 963 308 0 0 0 0 0 4 963 308 33 088 720 10

10.7 8vi

region 

słabiej 

rozwinięty

3 576 986 0 0 3 576 986 631 233 631 233 275 173 0 356 060 0 0 4 208 219 10
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4. Rozdział V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, w pkt. 1 Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw: 

a) w części Rozporządzenia UE: 

 dodaje się pozycję nr 3 w brzmieniu: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia 
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony 
zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa)”, 

 dodaje się pozycję nr 10 w brzmieniu: „Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r.).”, 

 dotychczasowe pozycje nr 3-9 otrzymują numerację 4-11; 

b) w części Ustawy krajowe: 

 dodaje się pozycję nr 9 w brzmieniu: „Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.”, 

 dodaje się pozycję nr 10 w brzmieniu: „Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.”, 

 dodaje się pozycję nr 11 w brzmieniu: „Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”, 

 dodaje się pozycję nr 12 w brzmieniu: „Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”; 

c) w części Rozporządzenia krajowe dodaje się pozycję nr 6 w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.”.  

4. Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi priorytetowej Regionalny rynek pracy działań i poddziałań, 
Tabela Wskaźniki produktu – otrzymuje brzmienie: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Ogółem/Kobiet
y/Mężczyźni 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Ogółem/Kobiety/Mężcz
yźni 

Źródło 

Regionalny rynek pracy  
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Działanie 10.1  

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

 

1. Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie - 
ogółem 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
8 075 26 046 SL 2014 

2. Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie - 
kobiety 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 14 236 SL 2014 

3. Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie - 
mężczyźni 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 11 810 SL 2014 

4. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 
ogółem 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 10 570 SL 2014 

5. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 
kobiety 

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 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 552 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 792 SL 2014 
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9. Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie - mężczyźni 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 760 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 6 277 SL 2014 

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

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 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 7 436 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 4 164 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 3 272 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 964 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 021 SL 2014 
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18. Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - 
mężczyźni 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 943 SL 2014 

 19. Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
- 8 762 SL 2014 

20. Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-
19 

euro 
region 
słabiej 

rozwinięty 
- 15 632 000 SL 2014 

Działanie 10.2  

Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez zatrudnienia – projekty konkursowe 

1. Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  

1295/n.d/n.d 

O/K/M  
3211/1756/1455 

SL 2014 

2. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

1302/729/573 
SL 2014 

3. Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

357/179/178 
SL 2014 

4. Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

214/109/105  
SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

864/444/420 
SL 2014 

2. Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie - 
ogółem 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M  

1024/574/450 
SL 2014 
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3. Liczba osób pracujących 
znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 

O/K/M  
n/d/n.d/n.d 

O/K/M 

113/57/56 
SL 2014 

Działanie 10.3  

Rozwój samozatrudnienia 

1. Liczba osób pozostających 
bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 500 SL 2014 

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

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 60 SL 2014 

Działanie 10.4  

Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek 
pracy osobom sprawującym opiekę na 
dziećmi do lat 3 

1. Liczba utworzonych miejsc 
opieki na dziećmi w wieku 
do lat 3 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 100 SL 2014 

2. Liczba osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 550 SL 2014 

Działanie 10.5  

Wsparcie pracowników i osób zwolnionych 
poprzez działania outplacementowe 

1. Liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem z 
pracy oraz osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych 
wsparciem w programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 183 SL 2014 

Działanie 10.6 

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i 
ich pracowników świadczone w oparciu o 
podejście popytowe 

1. Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, objętych 
wsparciem w programie.  

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 6 919 SL 2014 
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2. Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem 
w programie.  

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 2 159 SL 2014 

3. Liczba osób pracujących o 
niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w 
programie. 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 3 321 SL 2014 

4. Liczba mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami 
rozwojowymi w programie.  

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 258 SL 2014 

Działanie 10.7 
Aktywnie zdrowe starzenie się 

1. Liczba osób objętych 
programem zdrowotnym 
dzięki EFS 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 6 490 SL 2014 

2. Liczba wdrożonych 
programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym 
pracodawców 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 SL 2014 

 


