Zestawienie dodatkowych w stosunku do Uchwały KM z 30 marca 2015 r. szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla osi I Osoby młode na rynku pracy
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Plan działania dla
brak kryterium
działania 1.2
województwa opolskiego

Propozycja nowego zapisu
Dodanie kryterium dostępu: Wnioskodawca posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu w tym w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Uzasadnienie: Określenie ww. kryterium ma na celu ułatwienie uczestnikom projektu dostępu do osób zajmujących się jego realizacją. Ponadto
kryterium wpłynie na sprawną realizację projektu i ograniczenie jego kosztów zarządzania.
Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Stosuje się do typu/typów
(nr) 1-5

Uzasadnienie
Tak sformułowane kryterium pozwoli na uniknięcie sytuacji realizacji projektu przez
podmioty, które tworzą biuro projektu wyłącznie na czas realizacji projektu nie
posiadając potencjału kadrowo-finansowego wraz z odpowiednio doposażonym
biurem projektu. Dodatkowo Stałe struktury sprzyjają rozwojowi firm związanych z
rynkiem pracy Opolszczyzny.
Ponadto, WUP W Opolu kładzie nacisk na podmioty (z woj. opolskiego), które
poprzez swoje wieloletnie doświadczenie na rynku województwa opolskiego znają
potencjalne grupy docelowe, specyfikę regionu, a tym samym czynnie uczestniczą
w działaniach w naszym regionie.
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Istotne jest również, iż określone w kryterium warunki stawiane wobec
wnioskodawców są niezbędne ze względu na realizację Programu Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim „Opolskie dla Rodziny”, wymagającego
prowadzenia skutecznej polityki demograficznej we wszystkich jej aspektach
(przede wszystkim w celu zmniejszenia skali odpływu z regionu opolskiego osób
młodych) oraz osiągania trwałych efektów (także w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu).
Plan działania dla
brak kryterium
działania 1.2
województwa opolskiego
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Dodanie kryterium dostępu: Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działa nieprzerwanie od co najmniej 5 lat w województwie Tak określone w kryterium warunki stawiane wobec wnioskodawców są niezbędne
ze względu na realizację Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w
opolskim w obszarze aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz zatrudnia (na dzień składania wniosku o dofinasowanie) personel
województwie opolskim „Opolskie dla Rodziny”, wymagającego prowadzenia
posiadający doświadczenie w zakresie realizacji projektu/ów EFS, który będzie zaangażowany w realizację projektu.
skutecznej polityki demograficznej we wszystkich jej aspektach (przede wszystkim
w celu zmniejszenia skali odpływu z regionu opolskiego osób młodych) oraz
Uzasadnienie: Zagwarantowanie efektywnej realizacji projektu dzięki posiadanemu doświadczeniu i potencjałowi kadrowemu Wnioskodawcy.
Wnioskodawca działa nieprzerwanie od co najmniej 5 lat w województwie opolskim rozumiane jako prowadzenie działań w obszarze aktywnych form osiągania trwałych efektów (także w zakresie przeciwdziałania bezrobociu).
przeciwdziałania bezrobociu tj. np. organizowanie szkoleń, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, staży/praktyk
Ponadto, sformułowane kryterium zapewni realizację projektów przez
na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia.
wnioskodawców znających specyfikę województwa oraz współpracujących na co
Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.
dzień z interesariuszami wsparcia w tym pracodawcami funkcjonującymi na
Stosuje się do typu/typów (nr) 1-5
opolskim rynku, co zwiększa gwarancję trwałego osiągnięcia wymaganych
rezultatów (w tym wskaźnika efektywności zatrudnieniowej). Ze względu na
wielkość planowanych projektów niezbędne dla prawidłowej jego realizacji i
osiągnięcia zamierzonych efektów będą zarówno pozyskane dotychczas kontakty z
pracodawcami, jak i doświadczenie personelu zaangażowanego w realizację
projektu. Tym samym możliwe będzie uniknięcie sytuacji realizacji projektu przez
podmioty posiadające małe doświadczenie oraz zaplecze finansowo-kadrowe.
Ponadto, z doświadczeń WUP Opole wynika, iż podmioty z poza woj. Opolskiego
bez stałych struktur na terenie Opolszczyzny bardzo często realizują projekty
partnerskie z podmiotami z woj. opolskiego, argumentując zawiązane partnerstwo
aktualną znajomością rynku i interesariuszy Opolszczyzny.

Plan działania dla
działania 1.2
województwa
mazowieckiego

brak kryterium

Sposób sformułowania zapisów kryteriów wynika z uwag zgłoszonych przez
Konfederację Lewiatan, dotyczących prośby o zupełnienie uzasadnienia oraz
wyjaśnienie haseł: zawody związane z tzw. białą i zieloną gospodarką

Uzasadnienie: Celem powyższego kryterium jest dostosowanie kompetencji i umiejętności osób bezrobotnych do potrzeb rozwijającej się gospodarki,
co w konsekwencji spowoduje zwiększenie ich szans na podjęcie stałego zatrudnienia.
W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze zidentyfikowano 4 obszary strategicznej interwencji (OSI) z
kluczowymi branżami dla rozwoju regionalnego rynku pracy.
Przedmiotowy dokument zakłada również wzrost zatrudnienia w branżach tzw. zielonej i białej gospodarki. Zielona gospodarka to dziedziny, które
przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka. Zakres branż
wchodzących w skład tego obszaru wywierający największy wpływ na wzrost zatrudnienia w regionie został przedstawiony w publikacji „Praca
Wysokiej Jakości na Zielonym Rynku Pracy w Województwie Mazowieckim” opracowanej przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i
Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w regulaminie konkursu.
Biała gospodarka dotyczy zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym i z opieką nad osobami niepełnosprawnymi a także z
potrzebami tych osób. Potrzeba interwencji w tym zakresie związane jest ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Poza tym opieka nad osobami
zależnymi, do których zaliczamy osoby starsze i niepełnosprawne, w kluczowy sposób ogranicza aktywność zawodową opiekunów – domowników,
zdolnych do podjęcia pracy, którzy są zmuszeni do rezygnacji z rozwoju zawodowego, a często w ogóle z pracy. Dlatego też niezbędnym jest
przygotowanie kompetentnej kadry, która przejmie opiekę nad osobami zależnymi, dzięki czemu umożliwiony zostanie powrót domowników na rynek
pracy. Rozwój białej gospodarki jest jednym z założeń Strategii rozwoju Mazowsza w dziedzinie infrastruktury i usług społecznych.
Zastosowanie powyższego kryterium musi wynikać z realnych potrzeb zidentyfikowanych na obszarze realizacji projektu.
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Dodanie kryterium premiującego: "W ramach projektu realizowane będą szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych bądź aktywizacja w formie staży/ praktyk zawodowych/ subsydiowanego zatrudnienia z zakresu zawodów związanych z:
- branżami strategicznymi dla mazowieckiego rynku pracy i/lub
- tzw. zieloną gospodarką i/lub
- tzw. białą gospodarką."

Brak kryterium

Dodanie kryterium premiującego: W ramach realizowanego projektu niezbędne jest uwzględnienie specyfiki regionu oraz zróżnicowania wewnątrz
regionalnego uwzględniającego wyniki badań i analiz przeprowadzonych przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Powiatowe
Urzędy Pracy. Dodatkowo projekt ma uwzględniać pogłębioną diagnozę obejmującą zarówno problemy i wyzwania, przed którymi stoją lokalne rynki
pracy, w tym potrzeby i oczekiwania pracodawców. Diagnoza grupy docelowej powinna opierać się na bezpośrednim kontakcie oraz uwzględniać
adekwatne dla niej formy wsparcia.
Uzaasdnienie: Pogłębiona diagnoza obejmująca potrzeby, otoczenie, potencjał i bariery na jakie napotykają os. z grupy docelowej, umożliwi
indywidualny dobór instrumentów wsparcia spośród katalogu oferowanego w projekcie. Dodatkowo analiza oczekiwań pracodawców w regionie
umożliwi dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Efektywna analiza rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców
wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników realnie zwiększając ich szanse na zatrudnienie.

Istota kryterium wynika z konieczności wdrożenia efektywnego i realnego wsparcia
skierowanego do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy. Pogłębiona analiza, do której odwołuje się przedmiotowe kryterium ma na
celu skuteczne dopasowanie różnych form pomocy przewidzianych w projektach,
zgodnych z zainteresowaniem i możliwościami uczestników wsparcia. Dzięki temu
pomoc oferowana osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy będzie
charakteryzować się wysoką jakością oraz zindywidualizowanym i kompleksowym
podejściem. Ponadto, kryterium jest istotne ze względu na duże zróżnicowanie
gospodarcze i społeczne Mazowsza np. występowanie dysproporcji w poziomie
życia i stopniu oraz profilu wykształcenia mieszkańców.

Plan działania dla
działania 1.2

Brak kryterium

Uzasadnienie:
Rekomendacje w zakresie realizacji projektów partnerskich wynikają z ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Działania na rzecz
osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez zatrudnienia rekomendowane w województwie łódzkim” z listopada 2014r. oraz ekspertyzy pt.
„Działania na rzecz osób młodych w wieku 15-25 lat pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym” z grudnia 2014r.
Projekty partnerskie gwarantują bardziej kompleksowe i adekwatne do potrzeb wsparcie grup docelowych. Współpraca w ramach projektu nie
powinna sprowadzać się jedynie do zwykłej wymiany informacji i doświadczeń, wymagane jest by każdy z partnerów brał czynny udział w tworzeniu i
realizacji projektu.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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Dodanie kryterium premiującego. Projekt realizowany jest w partnerstwie, a każdy z partnerów musi być zaangażowany w realizację minimum
jednego zadania.

Plan działania dla
działania 1.2
województwa
dolnośląskiego

Brak kryterium

Dodanie kryterium dostępu: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewni uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu"

Brzmienie kryterium wynika z uwag zgłoszonych przez konferencję Lewiatan.

Uzasadnienie: Realizacja projektu przez projektodawców prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro
projektu na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona regionalnym/lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na
efektywność realizacji projektu.
Plan działania dla
działania 1.2
województwa
podlaskiego

brak kryterium

Dodanie kryteriów dostępu:
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Suwałki, powiat suwalski, powiat
augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski oraz powiat moniecki, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Suwałki wynosi co najwyżej
15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat
sokólski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Białystok wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z
pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński
oraz powiat zambrowski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących
każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat
hajnowski i powiat siemiatycki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy z ww. powiatów stanowi co najmniej 15% grupy docelowej projektu
ogółem.Kryterium pozostawiono w niezminionym brzmieniu ale doprecyzowano zapisy dotyczące alokacji:
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Kryterium dotyczące partnerstw zostało skonstruowane w oparciu o
przeprowadzone ekspertyzy w województwie łódzkim, a jego zasadność wynika
wprost z rekomendacji niniejszych ekspertyz, co stanowi jeden z elementów
uzasadnienia pod wprowadzonym kryterium premiującym.

Dodanie w części dotyczącej alokacji następujących informacji:
"5 100 000,00 zł
w tym:
- podkonkurs na wyodrębnioną alokację w wysokości 25% alokacji ogółem na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie
powiat m. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, powiat augustowski, powiat grajewski oraz powiat moniecki (mają zastosowanie kryteria
dostępu nr: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15 oraz kryteria premiujące nr: 1,2);
- podkonkurs na wyodrębnioną alokację w wysokości 35% alokacji ogółem na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie
powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski (mają zastosowanie kryteria dostępu nr: 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15 oraz kryteria
premiujące nr: 1,2);
- podkonkurs na wyodrębnioną alokację w wysokości 20% alokacji ogółem na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie
powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski (mają zastosowanie kryteria dostępu nr: 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15
oraz kryteria premiujące nr: 1,2);
- podkonkurs na wyodrębnioną alokację w wysokości 20% alokacji ogółem na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie
powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski i powiat siemiatycki (mają zastosowanie kryteria dostępu nr:
1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 oraz kryteria premiujące nr: 1,2)."

Aby zapisy nie budziły wątpliwości oprócz kryteriiów dostępu umieszcono
dodatkowe informacje dotyczące alokacji. W ramach konkursu zaplanowano
podział alokacji na 4 podkonkursy, zgodne z danym subregionem, w wierszu
alokacja wprowadzono zapisy dot. podziału alokacji ogólem w konkursie i na 4
podkonkursy. W ramach każdej wyodrębnionej alokacji wskazano numery kryteriów
dostępu i premiujących, które będą miały zastosowanie.

Plan działania dla
działania 1.2
województwa
podlaskiego

brak kryterium

Uzasadnienie: Kryterium w formie zaproponowanej przez IP ma na celu zapewnienie wysokich standardów realizowanego w projekcie wsparcia na
rzecz osób biernych zawodowo w grupie wiekowej 15-29 lat. Formuła zaproponowana przez Lewiatana jest zbyt ogólnikowa i nie uwzględnia
specyfiki wynikającej z cech grupy docelowej oraz specyfiki lokalnych rynków pracy. Podczas seminiariów organizowanych w ramach GdM instytucje
zajmujące się wsparciem młodzieży wielokrotnie zwracały uwagę na konieczność posiadania przez podmioty realizujące projekty odpowiedniego
doświadczenia w zakresie aktywizacji zawodowej. Ponadto, propozycja uogólnienia omawianego kryterium stoi w sprzeczności z koncecją tzw.
"zakorzenienia". Mając na uwadze, iż w ramach konkursu alokacje podzielono na subregiony - doświadczenie, którym powinien się legitymować
Projektodawca odniesiono również do subregionu. Poszczególne obszary województwa charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem sytuacji
gospodarczej, stopu i struktury bezrobocia. W zwiazku z powyższym w celu sprawnej i efektywnej realizacji projektu niezmiernie istotna jest dobra
znajomość sytuacji społęczno-gospodarczej subregionu.
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Plan działania dla
działania 1.2
województwa
zachodniopomorskiego

brak kryterium

Kryterium w formie zaproponowanej przez IP ma na celu zapewnienie wysokich
standardów realizowanego w projekcie wsparcia na rzecz osób biernych zawodowo
w grupie wiekowej 15-29 lat. Podczas seminiariów organizowanych w ramach GdM
instytucje zajmujące się wsparciem młodzieży wielokrotnie zwracały uwagę na
konieczność posiadania przez podmioty realizujące projekty odpowiedniego
doświadczenia w zakresie aktywizacji zawodowej. Ponadto, propozycja uogólnienia
omawianego kryterium stoi w sprzeczności z koncecją tzw. "zakorzenienia". Mając
na uwadze, iż w ramach konkursu alokacje podzielono na subregiony doświadczenie, którym powinien się legitymować Projektodawca odniesiono
również do subregionu. Poszczególne obszary województwa charakteryzują się
dość dużym zróżnicowaniem sytuacji gospodarczej, stopu i struktury bezrobocia. W
zwiazku z powyższym w celu sprawnej i efektywnej realizacji projektu niezmiernie
istotna jest dobra znajomość sytuacji społęczno-gospodarczej subregionu.

Dodanie kryterium dostępu:
Brzmienie kryterium wynika z uwagi zgłoszonej przez konfederację Lewiatan.
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Uzasadnienie: Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów na terenie województwa zachodniopomorskiego zagwarantuje
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
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Dodanie kryterium dostępu:
Projektodawca i/lub Partner w okresie 36 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie realizował na obszarze subregionu objętego projektem działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29
lat) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze co najmniej 2 powiatów, do których kierowane jest wsparcie."

Plan działania dla
brak kryterium
działania 1.2
województwa warmińskomazurskiego

Dodanie kryterium dostępu:
Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w
obszarze, którego dotyczy projekt, np. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Uzasadnienie: Realizacja projektu przez Beneficjenta lub partnera mającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze, którego dotyczy
projekt sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji projektu. Stosuje się do typu/typów (nr) 1-5

Brzmienie kryterium wynika z uwagi zgłoszonej przez konfederację Lewiatan z
sugestią zamiany kryterium premiującego na kryterium dostępu. W związku z
powyższym, wprowadzono odpowiednie kryterium dostępu.

