Załącznik do uchwały nr 137 KM PO WER z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Rocznym Planie Działania na 2017 r. dla Osi I, opracowanym przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Lp. Roczny Plan Działania na 2017 r.

Było

Jest

Brak kryterium.

1.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

Projekt ma charakter ponadregionalny, tj. obszar
realizacji każdego projektu dotyczy co najmniej 2
województw, wnioskodawca oraz partner łącznie
posiadają struktury organizacyjne we wszystkich
województwach, na obszarze których realizowany
jest projekt, przy czym wnioskodawca w co najmniej
połowie liczby tych województw (np. w formie
przedstawicielstwa, delegatury, filii lub oddziału).

Kryterium dostępu nr 2

2.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z

Uzasadnienie zmiany IP:
Propozycja
usunięcia
niniejszego
kryterium
wynika
ze
zdobytych
doświadczeń
MRPiPS
w
ramach
konkursu obecnie realizowanego.
W opinii MRPiPS brak jest podstaw
merytorycznych,
jak
również
organizacyjnych, związanych z realizacją
projektu, które obligują Wnioskodawców
do realizacji projektów co najmniej na
obszarze 2 województw. Dodatkowo,
pozostawienie niniejszego kryterium może
ograniczyć
liczbę
potencjalnych
Wnioskodawców, którzy mogą aplikować
w ramach konkursu.
Brak kryterium.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN.

Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

Uzasadnienie zmiany IP:
Propozycja
usunięcia
niniejszego
kryterium wynika z rekomendacji IZ oraz
postulatów
partnerów
społecznych
zgłoszonych w trakcie warsztatów dla
członków KM PO WER w dn. 31.05.2017
aby nie określać w kryteriach wartości
projektu i pozostawić w tym zakresie
dowolność wnioskodawcom.

Kryterium dostępu nr 3

Wnioskodawcą w ramach konkursu mogą być:
•

3.

instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6
Ustawy
o
promocji
zatrudnienia
i
instytucjach rynku pracy:
−
−
−
−
−
−

Brak kryterium.

publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego
instytucje partnerstwa lokalnego.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

•

Kryterium dostępu nr 5

•

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

•

młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

•

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

•

specjalne ośrodki wychowawcze,

•

domy samotnej matki,

•

Centralny Zarząd Służby Więziennej.

jednostki organizacyjne wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135),

Uzasadnienie zmiany IP:
Z uwagi na fakt, iż niniejszy katalog
Wnioskodawców mogących ubiegać się o
dofinansowanie wynika wprost z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
a MRPiPS nie planuje jego zawężenia,
brak jest podstaw do formułowania
odrębnego kryterium w tym zakresie.
Dodatkowo, niniejszy katalog zostanie
szczegółowo opisany w dokumentacji
konkursowej.
Ponadto, zmiana ta jest uzasadniona
zmianami planowanymi w Programie
(celem uniknięcia konieczności ponownej
zmiany kryterium).
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Kryterium:
Jeżeli projekt realizowany jest w
partnerstwie, to maksymalna liczba
partnerów w projekcie wynosi 5 (Lider + 4
Partnerów).
Uzasadnienie:

4.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,
Kryterium dostępu nr 6

Kryterium:
Jeżeli projekt realizowany jest w partnerstwie, to
maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4
(Lider + 4 Partnerów). Partnerem projektu jest
wyłącznie podmiot wpisujący się w katalog
beneficjentów konkursu (wymienionych w kryterium
nr 5).
Uzasadnienie:
Biorąc pod uwagę zakres zadań do wykonania w
ramach projektu dopuszcza się połączenie
potencjałów realizacyjnych wskazanych podmiotów
w kryterium nr 5.
Kryterium weryfikowane na podstawie zestawienia
własnego IP nt. liczby wniosków, które wpłynęły w
odpowiedzi na konkurs oraz na podstawie treści
złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO
WER.

Z
doświadczenia
IP
wynika,
że
partnerstwa większe niż 5 podmiotów nie
sprawdzają się, występują problemy w
komunikacji wewnętrznej i nie są one w
stanie elastycznie dostosowywać się do
zmian w projekcie.
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści
złożonego
wniosku
o
dofinansowanie projektu PO WER.
Uzasadnienie zmiany IP:
Po przeanalizowaniu rekomendacji w
zakresie zwiększenia zakresu i trafności
oferty
aktywizacyjnej
wobec
osób
młodych
znajdujących
się
w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
określonych
dla
poszczególnych
województw w wyniku realizacji projektów
konkursowych w ramach Działania 2.4 PO
WER,
IP
proponuje
odejście
od
zawężania
katalogu
potencjalnych
partnerów.
Korekta zapisu dot. liczby partnerów – na
wniosek
IZ
zgłoszony
w
trakcie
warsztatów dla członków KM PO WER
31.05.2017.
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5.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,
Kryterium dostępu nr 7

6.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

Wnioskodawca i/lub Partner na dzień złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
posiadają
udokumentowane
co
najmniej
2-letnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności w
obszarze aktywizacji zawodowej młodzieży.
Aktywizacja zawodowa rozumiana jest jako usługi i
instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioskodawca i/lub Partner na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie
posiadają udokumentowane co najmniej
2-letnie doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze aktywizacji
zawodowej osób młodych do 29 r.ż.
Uzasadnienie zmiany IP:
Zgodnie
z
postulatami
partnerów
społecznych zgłoszonymi w trakcie
warsztatów dla członków KM PO WER w
dn. 31.05.2017.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne
zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu - zgodnie z definicją
osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
z następujących grup docelowych:
•

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca
pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
−

wychowanków
pieczy
zastępczej
powyżej 15 roku życia, którzy po
zakończeniu pobytu w instytucjach
pieczy zastępczej powrócili do rodzin
naturalnych,

−

wychowanków
pieczy
zastępczej
powyżej 18 roku życia, którzy założyli

Kryterium dostępu nr 8

Brak kryterium.
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7.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,
Kryterium dostępu nr 10

własne gospodarstwo domowe,

Uzasadnienie zmiany:

wychowanków
pieczy
zastępczej
powyżej
18
roku
życia,
którzy
usamodzielniają się i mają trudności ze
znalezieniem
zatrudnienia
po
zakończeniu pobytu w instytucjach
pieczy zastępczej,

•

matki opuszczające pieczę (do roku po
opuszczeniu instytucji pieczy),

Z uwagi na fakt, iż niniejszy katalog grupy
docelowej wynika wprost z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
a MRPiPS nie planuje jego zawężenia,
brak jest podstaw do formułowania
odrębnego kryterium w tym zakresie.
Dodatkowo, niniejszy katalog zostanie
szczegółowo opisany w dokumentacji
konkursowej.

•

absolwenci
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych
i
młodzieżowych
ośrodków socjoterapii (do roku po
opuszczeniu),

Ponadto, zmiana ta jest uzasadniona
zmianami planowanymi w Programie
(celem uniknięcia konieczności ponownej
zmiany kryterium).

•

absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

•

matki przebywające w domach samotnej
matki,

•

osoby młode opuszczające zakłady karne
lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).

Przy
udzielaniu
wsparcia
w
projekcie
Wnioskodawca zastosuje rekomendacje w zakresie
zwiększenia
zakresu
i
trafności
oferty
aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
określone dla poszczególnych województw w
wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach
II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER,
Działanie
2.4
Modernizacja
publicznych
i
niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Brak kryterium.

Uzasadnienie zmiany IP:
Zgodnie z zaleceniem IZ PO WER
zasadna jest rezygnacja z tego kryterium
(z uwagi na małą precyzyjność kryterium)
i wskazanie tych rekomendacji jako
zaleceń do dokumentacji konkursowej.
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8.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

Brak kryterium.
W pkt. 4.3 wniosku o dofinansowanie zawarte jest
oświadczenie, że w przypadku skierowania wniosku
do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i
dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły
się wynikiem pozytywnym.

Kryterium dostępu nr 16

Uzasadnienie zmiany IP:
Z uwagi na zmianę Wytycznych dot.
trybów wyboru projektów i ujęcie
negocjacji w procesie oceny wniosków o
dofinansowanie, to kryterium jest zbędne.
Kryterium:

9.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,
Kryteria dostępu

Wnioskodawca zapewnia uczestnikom
projektu wsparcie mające na celu
zdobycie doświadczenia zawodowego w
ramach
m.in.
stażu/praktyki
zawodowej/wolontariatu, dostosowane do
potrzeb i realizowane u konkretnego
pracodawcy oferującego zatrudnienie.

-

Wymóg dotyczy wszystkich uczestników,
którzy po zakończeniu udziału w projekcie
podejmą zatrudnienie.
Uzasadnienie:
Kryterium ma na celu
wysokiej jakości wsparcia.

zapewnienie

Kryterium weryfikowane na podstawie
treści
złożonego
wniosku
o
dofinansowanie projektu PO WER.
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Uzasadnienie zmiany IP:
Zgodnie z zaleceniem IZ, niniejsze
kryterium zostało przeniesione z kryteriów
premiujących do kryteriów dostępu (przy
jednoczesnym
usunięciu
z
niego
sformułowania „szyte na miarę”).

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

10.

Kryterium premiujące nr 1

Kryterium:
Projekt skierowany jest do osób z
niepełnosprawnościami
na
poziomie
minimum
50%
/
minimum
25%
uczestników projektu.
Waga:
min. 50% - 15, min. 25% - 10

Kryterium:
Projekt
skierowany
niepełnosprawnościami
uczestników projektu.
Waga:
15

jest
na

do
osób
z
poziomie
100%

Uzasadnienie zmiany IP:
W związku z tym, że w obecnie
realizowanym konkursie zidentyfikowano
pewne problemy z rekrutacją osób z
niepełnosprawnością
do
projektów
dedykowanych wyłącznie tej grupie, IP
podjęła
decyzję
o
wprowadzeniu
możliwości
realizacji
projektów
z
mieszaną grupa docelową. Ponadto w
celu uniknięcia trudności z rekrutacją i
jednocześnie zachęceniu wnioskodawców
do kierowania wsparcia do osób z
niepełnosprawnościami
wprowadzono
zróżnicowaną punktację. Zmiana ta
wynika również z postulatów zgłoszonych
podczas warsztatów poprzedzających KM
dla członków KM PO WER w dn.
31.05.2017 r.
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Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

11.

12.

Kryterium premiujące nr 2
Projekt zapewnia wykorzystanie pozytywnie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub
rozwiązań
wypracowanych
w
projektach
innowacyjnych PO KL zgromadzonych przez
Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie
dostępnej na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3

Kryterium:
Projekt zapewnia
wykorzystanie pozytywnie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub
rozwiązań
wypracowanych
w
projektach
innowacyjnych PO KL zgromadzonych
przez
Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie
dostępnej na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl.
Waga:
10

Wnioskodawca zapewnia uczestnikom projektu
wsparcie „szyte na miarę”, mające na celu zdobycie
doświadczenia zawodowego w ramach m.in.
stażu/praktyki
zawodowej/wolontariatu,
dostosowane do potrzeb i realizowane u
konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie.
Wymóg dotyczy wszystkich uczestników, którzy po

Kryterium:
Projekt
zapewnia
wykorzystanie
pozytywnie zwalidowanych rezultatów
PIW
EQUAL
i/lub
rozwiązań
wypracowanych
w
projektach
innowacyjnych PO KL zgromadzonych
przez Krajową Instytucję Wspomagającą
w
bazie
dostępnej
na stronie
http://www.kiw-pokl.org.pl i/lub rozwiązań
wypracowanych
w
projektach
zrealizowanych w ramach Poddziałania
1.3.6 PO KL.
Waga:
5
Uzasadnienie zmiany:
Brzmienie kryterium zostało zmienione
zgodnie
z
postulatami
partnerów
społecznych zgłoszonymi w trakcie
warsztatów dla członków KM PO WER w
dn. 31.05.2017 i z uwagi na premiowanie
wsparcia skierowanego do osób z
niepełnosprawnościami
wprowadzono
również
możliwość
wykorzystania
rozwiązań wypracowanych w ramach
Poddziałania 1.3.6 PO KL
Waga: Korekta w związku z dodaniem
nowego kryterium premiującego.
Usunięcie z kryteriów premiujących i
uwzględnienie w kryteriach dostępu w
skorygowanym brzmieniu – zgodnie z pkt
8 niniejszej tabeli.
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Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,

zakończeniu
zatrudnienie.

udziału

w

projekcie

podejmą

Uzasadnienie zmiany IP:
Zgodnie z zaleceniem IZ, niniejsze
kryterium zostało przeniesione z kryteriów
premiujących do kryteriów dostępu (przy
jednoczesnym
usunięciu
z
niego
sformułowania „szyte na miarę”).

Kryterium premiujące nr 3

Kryterium:

13.

Roczny Plan Działania dla I Osi Priorytetowej
PO WER Osoby młode na rynku pracy
opracowany przez
MRPiPS, Działanie 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego, fiszka
konkursu,
Kryteria premiujące

Projekt
skierowany
jest
do
rodziców/opiekunów
prawnych
lub
faktycznych sprawujących opiekę nad
osobami z niepełnosprawnościami na
poziomie minimum 50% / minimum 25%
uczestników projektu.
Uzasadnienie:

-

W związku z potrzebą systemowego
wsparcia dla osób sprawujących opiekę
nad osobami niepełnosprawnymi, zgodnie
z programem kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, konieczne jest
zapewnienie udziału tych osób w
projektach.
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści
złożonego
wniosku
o
dofinansowanie projektu PO WER.

Waga:
min. 50% - 15, min. 25% - 10
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Uzasadnienie zmiany IP:
W związku z potrzebą systemowego
wsparcia dla osób sprawujących opiekę
nad osobami niepełnosprawnymi, zgodnie
z programem kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, MRPiPS
proponuje
dodatkowe
kryterium
premiujące
w
zakresie
wsparcia
rodziców/opiekunów
prawnych
lub
faktycznych sprawujących opiekę nad
osobami z niepełnosprawnościami z
zastosowaniem zróżnicowanej punktacji,
co ma na celu zachęcenie do kierowania
wsparcia do tej trudnej grupy docelowej.
Zmiana ta wynika również z postulatów
zgłoszonych
podczas
warsztatów
poprzedzających KM dla członków KM
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