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ERRATA do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie  

numer POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17  

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza erratę do Ogłoszenia o naborze wniosków 

o dofinansowanie z dnia 31.01.2017 r., numer POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

w zakresie wskazanym w poniższej tabeli. 

 

 

L.p. 
Część 

dokumentu 
Jest Powinno być 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o 
naborze wniosków 
o dofinansowanie 

 
Rozdział VI 

Kryteria wyboru 
projektów 

pozakonkursowych 
powiatowych 

urzędów pracy 
 

Punkt 4. 
Szczegółowe 

kryteria wyboru 
projektów 

 
Kryterium dostępu 

nr 9: 
Jeżeli projekt 

zakłada szkolenia 
zawodowe muszą 
one odpowiadać 

bieżącym 

Uzasadnienie: Celem 
zastosowania kryterium jest 

osiągnięcie bardziej efektywnych 
rezultatów proponowanego 
wsparcia oraz dostosowanie 

kwalifikacji i kompetencji osób 
pozostających bez zatrudnienia do 

potrzeb zidentyfikowanych na 
lokalnym rynku pracy, co w 
konsekwencji pozwoli na 

zwiększenie ich szans na podjęcie 
stałego zatrudnienia. Efektywna 
analiza rynku pracy wpłynie na 
rzeczywistą poprawę sytuacji 
uczestników projektu. Jeżeli w 

ramach projektu są realizowane 
szkolenia zawodowe ocenie 

podlega czy prowadzą one do 
zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w 
województwie i/lub w 

powiecie/powiatach, z których 
pochodzą uczestnicy projektu (w 
oparciu o dane wynikające z 

dokumentu Barometr zawodów 
2016). 

W przypadku realizacji szkoleń, 
które służą nabywaniu kwalifikacji 

Uzasadnienie: Celem zastosowania 
kryterium jest osiągnięcie bardziej 

efektywnych rezultatów 
proponowanego wsparcia oraz 

dostosowanie kwalifikacji i 
kompetencji osób pozostających 

bez zatrudnienia do potrzeb 
zidentyfikowanych na lokalnym 
rynku pracy, co w konsekwencji 

pozwoli na zwiększenie ich szans 
na podjęcie stałego zatrudnienia. 
Efektywna analiza rynku pracy 

wpłynie na rzeczywistą poprawę 
sytuacji uczestników projektu. 
Jeżeli w ramach projektu są 

realizowane szkolenia zawodowe 
ocenie podlega czy prowadzą one 

do zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w 
województwie i/lub w 

powiecie/powiatach, z których 
pochodzą uczestnicy projektu (w 
oparciu o dane wynikające z 

dokumentu Barometr zawodów, 
najbardziej aktualnego na dzień 

składania wniosku o 
dofinansowanie – dotyczy 

konkretnych szkoleń założonych 
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potrzebom rynku 
pracy 

 

lub kompetencji nieokreślonych 
jako deficytowe w ramach 

dokumentu Barometr zawodów 
2016, są one  

potwierdzoną odpowiedzią na 
potrzeby konkretnych 

pracodawców (w tej sytuacji 
wnioskodawca powinien na etapie 

składania wniosku lub przed 
rozpoczęciem realizacji szkolenia 
posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych 
pracodawców, np. w formie 

wstępnych deklaracji zatrudnienia). 
Dodatkowo, w przypadku realizacji 

szkoleń, które mają służyć 
nabywaniu kompetencji (zarówno 

określonych jako deficytowe w 
ramach dokumentu Barometr 
zawodów 2016 jak i będących 
potwierdzoną odpowiedzią na 

potrzeby konkretnych 
pracodawców) wnioskodawca 
powinien posiadać akceptację 
przez pracodawców dotyczącą 

zarówno programu szkolenia jak i 
zakresu efektów kształcenia, które 

zostaną osiągnięte przez 
uczestników szkolenia. 

we wniosku o dofinansowanie 
lub najbardziej aktualnego na 

dzień organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb 

szkoleniowych uczestnika – 
dotyczy szkoleń nieokreślonych 
we wniosku o dofinansowanie). 
W przypadku realizacji szkoleń, 

które służą nabywaniu kwalifikacji 
lub kompetencji nieokreślonych 

jako deficytowe w ramach 
dokumentu Barometr zawodów, 
najbardziej aktualnego na dzień 

składania wniosku o 
dofinansowanie – dotyczy 

konkretnych szkoleń założonych 
we wniosku o dofinansowanie 
lub najbardziej aktualnego na 

dzień organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb 

szkoleniowych uczestnika – 
dotyczy szkoleń nieokreślonych 
we wniosku o dofinansowanie) 

 są one potwierdzoną odpowiedzią 
na potrzeby konkretnych 

pracodawców (w tej sytuacji 
wnioskodawca powinien na etapie 

składania wniosku lub przed 
rozpoczęciem realizacji szkolenia 
posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych 
pracodawców, np. w formie 

wstępnych deklaracji zatrudnienia). 
Dodatkowo, w przypadku realizacji 

szkoleń, które mają służyć 
nabywaniu kompetencji (zarówno 

określonych jako deficytowe w 
ramach dokumentu Barometr 

zawodów najbardziej aktualnego 
na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie – dotyczy 
konkretnych szkoleń założonych 

we wniosku o dofinansowanie 
lub najbardziej aktualnego na 

dzień organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb 

szkoleniowych uczestnika – 
dotyczy szkoleń nieokreślonych 
we wniosku o dofinansowanie) 

 jak i będących potwierdzoną 
odpowiedzią na potrzeby 

konkretnych pracodawców) 
wnioskodawca powinien posiadać 
akceptację przez pracodawców 
dotyczącą zarówno programu 

szkolenia jak i zakresu efektów 
kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników 
szkolenia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

W przypadku realizacji szkoleń, 
które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych 
jako deficytowe w ramach 

dokumentu Barometr zawodów 
2016* jak i będących potwierdzoną 

W przypadku realizacji szkoleń, 
które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych 
jako deficytowe w ramach 

dokumentu Barometr zawodów* 
jak i będących potwierdzoną 
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2. Ogłoszenie o 
naborze wniosków 
o dofinansowanie 

 
Rozdział XI 
 Dodatkowe 
informacje 

 
Punkt 13 

odpowiedzią na potrzeby 
konkretnych pracodawców) 

wnioskodawca powinien posiadać 
akceptację przez pracodawców 
dotyczącą zarówno programu 

szkolenia jak i zakresu efektów 
kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników 
szkolenia. 

 
*Należy brać pod uwagę barometr 
zawodów najbardziej aktualny na 

dzień organizacji szkolenia. 

odpowiedzią na potrzeby 
konkretnych pracodawców) 

wnioskodawca powinien posiadać 
akceptację przez pracodawców 
dotyczącą zarówno programu 

szkolenia jak i zakresu efektów 
kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników 
szkolenia. 

 
*Należy brać pod uwagę barometr 
zawodów, najbardziej aktualny 
na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie – dotyczy 
konkretnych szkoleń założonych 

we wniosku o dofinansowanie 
lub najbardziej aktualny na dzień 

organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb 

szkoleniowych uczestnika – 
dotyczy szkoleń nieokreślonych 
we wniosku o dofinansowanie. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Załącznik nr 8 do 
Ogłoszenia o 

naborze wniosków 
o dofinansowanie 
  Zasady oceny 

spełnienia 
kryterium dostępu i 

wymogi wobec 
wnioskodawcy 

 
Kryterium dostępu 

nr 9: 
Jeżeli projekt 

zakłada szkolenia 
zawodowe muszą 
one odpowiadać 

bieżącym 
potrzebom rynku 

pracy 
 
 

Szkolenia zawodowe odpowiadają 
bieżącym potrzebom rynku pracy, 

określonym na podstawie 
najaktualniejszego barometru 
zawodów na dzień organizacji 

szkolenia. W przypadku realizacji 
szkoleń, które mają służyć 

nabywaniu kompetencji (zarówno 
określonych jako deficytowe w 
ramach dokumentu Barometr 

zawodów  jak i będących 
potwierdzoną odpowiedzią na 

potrzeby konkretnych 
pracodawców) PUP będzie 

posiadał akceptację wydaną przez 
pracodawców dotyczącą zarówno 
programu szkolenia jak i zakresu 

efektów kształcenia, które zostaną 
osiągnięte przez uczestników 

szkolenia. 

Szkolenia zawodowe odpowiadają 
bieżącym potrzebom rynku pracy, 

określonym na podstawie 
barometru zawodów. W 

przypadku realizacji szkoleń, które 
mają służyć nabywaniu kompetencji 

(zarówno określonych jako 
deficytowe w ramach dokumentu 

barometr zawodów jak i będących 
potwierdzoną odpowiedzią na 

potrzeby konkretnych 
pracodawców) PUP będzie 

posiadał akceptację wydaną przez 
pracodawców dotyczącą zarówno 
programu szkolenia jak i zakresu 

efektów kształcenia, które zostaną 
osiągnięte przez uczestników 

szkolenia. Barometr zawodów 
rozumiany jako najbardziej 
aktualny na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie – 
dotyczy konkretnych szkoleń 

założonych we wniosku o 
dofinansowanie lub najbardziej 
aktualny na dzień organizacji 

szkolenia lub identyfikacji 
potrzeb szkoleniowych 

uczestnika – dotyczy szkoleń 
nieokreślonych we wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

 

Wprowadzenie przedmiotowej erraty wynika ze zmiany Rocznego Planu Działania na rok 

2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu, wynikającej z Uchwały nr 114 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 6 lutego 

2017 r. w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych 

Planach Działania na 2017 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez: 
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• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu,  

• Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, 

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


