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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 
PO WER 

Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych 

ważnych na rynku pracy.  

W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do 
młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w 
aktywności inne niż obowiązkowe.  

Projekty, których adresatami będą tak zdefiniowani młodzi ludzie będą przede wszystkim 
nakierowane na angażowanie odbiorców w aktywność społeczną, wolontariat. Nacisk będzie 
tu położony na identyfikację i uaktywnianie tkwiących w każdej jednostce predyspozycji, co 
pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne odbiorców i wyposaży ich w umiejętność 
wykorzystywania ich potencjału zarówno na etapie wchodzenia na rynek pracy, jak i na 
różnych etapach kariery zawodowej. 

Młodzi ludzie jako samodzielnie, oddolnie inicjujący działania lub czynnie włączający się w 
inicjatywy podmiotów III sektora będą rozwijali kompetencje społeczne w sposób aktywny, 
przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów i organizacji. 
 
Wsparcie będzie nakierowane m.in. na:  
• działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych,  
• działalność w podmiotach reprezentujących młodzież,  
• działalność młodzieży w centrach młodzieżowych, funkcjonujących na bazie podmiotów 
będących Beneficjentami konkursu, itp., zapewniających wsparcie lokalowe, doradcze, 
szkoleniowe młodzieży, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, 
• wolontariat. 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także 

poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży. 

Lp. konkursu 1 

Planowany 
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  X          

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

20 000 000  
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Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

projektu  

5,00 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu* 

 
Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia 

Powyższe realizowane będzie poprzez działania w ramach Programu „Młodzież solidarna w 
działaniu” mające na celu wsparcie kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających 
ich szanse na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, w tym wspieranie 
inicjatyw młodzieżowych. 

* W związku z trwającym procesem zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, realizacja niniejszego konkursu będzie możliwa dopiero po wejściu w życie 
zmienionych zapisów Programu oraz wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych PO WER. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba młodych osób poniżej 30 lat, które 

podniosły kompetencje społeczne 

przydatne na rynku pracy 

  3600 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób młodych poniżej 30 lat 

objętych wsparciem w programie  

(Program „Młodzież solidarna w 

działaniu”) 

4000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 
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Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami,  w wieku 15 -29 lat, 

których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, 

zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.  

Uzasadnienie: 

Bezpośrednim wskaźnikiem aktywności społecznej jest 

działalność – w charakterze członka lub wolontariusza - na 

rzecz organizacji działającej na rzecz dobra publicznego, 

takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, 

organizacja kościelna itp. 

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego 

mierzących poziom niezarobkowej pracy Polaków poza 

gospodarstwem domowym, w tego typu działania 

angażowało się 9,5 %  osób w wieku od 15 do 24 lat. 

Oznacza to, że grupa docelowa, czyli młodzież nieaktywna 

społecznie, stanowi ponad 90% populacji. 

Czynnikami wpływającymi na sytuację ludzi młodych na 

rynku pracy są ich stosunkowo niski poziom kompetencji, 

polegających na połączeniu wiedzy, umiejętności  i postaw 

odpowiednich do sytuacji oraz niedostosowanie 

posiadanych już kompetencji do wymagań zmieniającego 

się dynamicznie rynku pracy. Rozwój  kompetencji 

społecznych potrzebnych na rynku pracy związany jest 

także z koniecznością podnoszenia poziomu kluczowych 

kompetencji przydatnych w pracy zawodowej (w tym 

inicjatywy i przedsiębiorczości, współpracy, komunikacji), a 

także poziomu umiejętności sprzyjających adaptowaniu się 

do zmieniającego się  i stawiającego coraz to nowe 

wymagania rynku pracy. 

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie te osoby, 

których kompetencje społeczne wymagają 

poprawy/rozwoju zgodnie z przeprowadzoną przed 

przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną. 

Weryfikacja wstępna przebiegać będzie dwustopniowo: 

1. W ramach weryfikacji wewnętrznej, dotyczącej 

wszystkich osób rekrutowanych do udziału w projekcie 

obejmie: 

- samoocenę, dokonaną przez uczestnika samodzielnie z 

pomocą standardowego kwestionariusza, opracowanego 

na wzór EUROPASS; 

- ocenę dokonaną przez opiekuna, czyli osobę 

odpowiedzialną bezpośrednio za współpracę z 

uczestnikiem od początku do końca trwania jego udziału 

we wsparciu 

2. W ramach weryfikacji zewnętrznej, dotyczącej tych osób, 

które pozytywnie przejdą etap weryfikacji wewnętrznej, 

obejmie: 

- ocenę poziomu kompetencji społecznych uczestnika 

przeprowadzoną przez niezależnego, dyplomowanego 

psychologa z wykorzystaniem opracowanego na potrzeby 

projektu, zgodnie z Europejską klasyfikacją 

umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO), 

wystandaryzowanego narzędzia, jakim jest test 

psychometryczny, załączony do regulaminu konkursu 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

2. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż 1 

raz we wniosku/ wnioskach o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Ww. warunek wynika z konieczności ograniczenia 

składania wniosków o dofinansowanie przez te same 

podmioty, a przez to zwiększenia szansy otrzymania 

dofinansowania przez większą liczbę Beneficjentów. Z 

uwagi na fakt, że zostanie zorganizowany jeden konkurs o 

zasięgu ogólnopolskim takie ograniczenie zwiększa także 

szanse na zróżnicowanie geograficzne wsparcia w ramach 

Programu. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

dany podmiot IOK odrzuci wszystkie wnioski złożone przez 

ten podmiot w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem kryterium dostępu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zestawienia 

własnego IOK dot. liczby wniosków, które wpłynęły w 

odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

3. Średni koszt w projekcie przypadający na jednego uczestnika  nie może przekraczać 5 tys. zł przy 

założeniu objęcia wsparciem uczestnika przez 10 miesięcy (średni koszt 500 zł miesięcznie). W 

przypadku wsparcia dotyczącego mniej niż 10 miesięcy koszt ten ulega adekwatnemu pomniejszeniu.   

Do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych 

usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu 

umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 

Uzasadnienie: 

Wartości wskaźnika szacowano na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń wynikających z realizacji 

projektów zarówno w programach krajowych tj. jak 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jak i 

współfinansowanych ze środków europejskich. Planowane 

jest wsparcie 4000 osób młodych, przy założeniu, że średni 

czas wsparcia uczestnika w projekcie wyniesie 10 

miesięcy. Oszacowano, że jednostkowe wsparcie będzie 

kształtować się średnio na poziomie 5 000 zł. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK 

będzie istniała możliwość zwiększenia maksymalnego 

kosztu przypadającego na jednego uczestnika poza limit 

określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana 

przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu.  

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 
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określonym w regulaminie konkursu. 

4. W ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 20 uczestników. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej liczby uczestników projektu na 

poziomie 20 osób pozwoli zwiększyć szanse na 

odczuwalne oddziaływanie działań realizowanych przez 

osoby młode na realizację potrzeb społeczności lokalnej 

oraz prowadzić do rozwiązywania problemów 

społecznych danej lokalnej wspólnoty. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

5. Okres wsparcia uczestnika w projekcie wynosi od 6 do 10 miesięcy, przy maksymalnym okresie 

realizacji projektu do 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres wsparcia uczestnika w projekcie będzie trwał od 6 

do 10 miesięcy, przy maksymalnym dopuszczalnym czasie 

trwania projektu do 24 miesięcy. 

Szacuje się, że rozwój kompetencji społecznych, które 

mają charakter miękki i wiążą się z kształtowaniem postaw 

młodych ludzi, jest procesem długotrwałym, a osiągnięcie 

wymaganych efektów w rozwoju kompetencji społecznych 

nie jest możliwe w krótkim okresie. 

Czas 6 miesięcy to niezbędne minimum, aby móc określić 

zmianę, jaka zaszła dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach 

Programu w poziomie kompetencji społecznych uczestnika. 

Należy podkreślić, że zaangażowanie grupy docelowej, 

czyli młodzieży dotąd nieaktywnej społecznie, na dłuższy 

czas jest dużym wyzwaniem, dlatego też ustalenie 

minimalnego czasu trwania projektu na poziomie dwóch 

kwartałów wydaje się optymalnym kompromisem pomiędzy 

dbałością o zapewnienie osiągnięcia rezultatów, 

zadbaniem o ich trwałość, a także zrekrutowaniem 

uczestników i utrzymaniem ich do końca zaplanowanego 

harmonogramu działań. 

Zakładany w kryterium okres realizacji projektu jest 

optymalny i umożliwi Wnioskodawcy objęcie wsparciem 

większej liczby młodych osób, a uczestnikom pozwoli 

przejść pogłębiony proces pracy nad własnym potencjałem 

kompetencyjnym w zakresie, który jest przedmiotem 

interwencji w Programie. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

6. Wnioskodawca zapewni, że 90 % uczestników rozwinie co najmniej 8 z 15 kompetencji społecznych 

zgodnie z klasyfikacją ESCO z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji osób biorących udział w 

projekcie. 
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Uzasadnienie: 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie bardziej 

efektywnych rezultatów proponowanego wsparcia. 

Wsparcie nakierowane ma być na wszechstronny rozwój 

wszystkich kompetencji społecznych wymienionych w 

klasyfikacji ESCO, z uwzględnieniem indywidualnych 

predyspozycji osób biorących udział w projekcie. Każdy 

beneficjent powinien pracować nad rozwojem wszystkich 

kompetencji społecznych znajdujących się w klasyfikacji 

ESCO, jednak zakłada się że min.90% uczestników 

projektu rozwinie co najmniej 8 z 15 wymienionych w ww. 

klasyfikacji, aby można było uznać, że podnieśli 

kompetencje społeczne. Formy wsparcia dotyczące 

kompetencji społecznych, które są wskazane w klasyfikacji 

ESCO mogą wynikać wyłącznie ze zdiagnozowanych 

potrzeb i potencjału danego uczestnika projektu. Lista ww. 

kompetencji społecznych będzie zawarta w regulaminie 

konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

7. Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie, to maksymalna liczba podmiotów tworzących partnerstwo 

w projekcie wynosi 4 (tj. Lider + 3 partnerów). Partnerem projektu jest wyłącznie podmiot wpisujący się 

w katalog beneficjentów konkursu określonych w SzOOP. 

Uzasadnienie: 

Zawężenie maksymalnej liczby partnerów w projekcie 

pozwoli na jego sprawną realizację. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

8. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w działaniach z udziałem młodzieży i/ lub skierowanych do młodzieży. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia rzetelnej i prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez Projektodawcę lub Partnera projektu, 

wynikającej z wiedzy i doświadczenia zawodowego w 

realizacji działań w ww. zakresie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie 

dokumentów, których przekazanie wymagane będzie przed 

podpisaniem umowy. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 
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2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

9. Działania realizowane przez osoby młode będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz 

prowadzić do rozwiązywania problemów społecznych danej lokalnej wspólnoty. W szczególności 

uwzględnić tu należy działania, w tym wolontariat, związane m.in. z solidarnością międzypokoleniową, 

pomocą potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z zapisów określonych w PO WER. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu (na podstawie diagnozy 

potrzeb danej społeczności lokalnej, która określa 

problemy do rozwiązania). 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

10. Wnioskodawca zapewni przeprowadzenie weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych uzyskanych 

dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi IOK zawartymi 

w Regulaminie konkursu. Proces ten przebiegać będzie dwuetapowo:  

- w 1. fazie wstępnej, w ramach rekrutacji uczestnika nastąpi wstępna ocena kompetencji społecznych 

w formie a. weryfikacji wewnętrznej (samoocena odbiorcy oraz ocena dokonana przez opiekuna w 

ramach projektu) oraz b. weryfikacji zewnętrznej (test psychometryczny wykonany przez niezależnego 

psychologa, przeprowadzany wśród osób, które pozytywnie przejdą weryfikację wewnętrzną) 

– w 2. fazie końcowej, na zakończenie udziału uczestników we wsparciu w ramach projektu, zostanie 

przeprowadzona podsumowująca, końcowa ocena ich kompetencji społecznych, która wykaże w jakim 

stopniu udział w projekcie pozwolił uczestnikom rozwinąć kompetencje społeczne. Forma weryfikacji i 

walidacji, podobnie jak w fazie 1., obejmować będzie a. weryfikację wewnętrzną (samoocena odbiorcy 

oraz ocena dokonana przez opiekuna w ramach projektu) oraz b. weryfikację zewnętrzną (test 

psychometryczny wykonany przez niezależnego psychologa) 

 

Uzasadnienie: 

Proces weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych 

pozwoli skutecznie zweryfikować efektywność działań 

realizowanych w ramach projektu. 

 Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

11. W zależności od wyników procesu weryfikacji i walidacji, o którym mowa w kryterium nr 10, uczestnicy 

projektów uzyskają potwierdzenie nabytych w ramach projektu kompetencji społecznych w formie 

wystandaryzowanego certyfikatu/ opinii.    

Uzasadnienie: 

Certyfikacja kompetencji 

społecznych zwiększonych dzięki 

wsparciu w ramach programu 

pozwoli uczestnikowi zdobyć 

poświadczenie, którym będzie mógł 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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się posługiwać na rynku pracy. 

Dokument zawierać będzie opis 

kompetencji społecznych, które 

odbiorca rozwinął dzięki udziałowi 

w projekcie, opracowany na 

podstawie wyników dwuetapowej 

weryfikacji i walidacji (opisanych 

szczegółowo w kryterium dostępu 

nr 10) (opisany językiem efektów 

uczenia się). 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 

1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie 

konkursu. 

12. Projektodawca zapewni, że projekt będzie realizowany zgodnie z wartościami, które przyświecają 

Europejskiemu Korpusowi Solidarności, takimi jak: poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, w 

tym poszanowanie dla różnorodności, poprzez promowanie sprawiedliwego i równego społeczeństwa, 

w którym panuje pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość, co 

umożliwi wzmacnianie spójności społecznej. 

Uzasadnienie: 

Program „Młodzież Solidarna w 

Działaniu” będzie działaniem 

komplementarnym do 

Europejskiego Korpusu 

Solidarności umożliwiając młodym 

ludziom udział w projektach m.in. z 

zakresu wolontariatu oraz 

umożliwiając rozwój zawodowy, w 

szczególności przez rozwijanie 

kompetencji społecznych. 

Uczestnicy Programu  „Młodzież 

Solidarna w Działaniu”, tak jak 

uczestnicy Europejskiego Korpusu 

Solidarności, będą dążyć do 

zwiększenia solidarności pomiędzy 

ludźmi, przy poszanowaniu ich 

kultur i ich tradycji, a także mają na 

celu zbudowanie wspólnoty 

wspólnych obowiązków i 

wzajemnego wsparcia. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Kryterium weryfikowane na 

podstawie stosownego 

oświadczenia  Wnioskodawcy 

zawartego w treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

i/lub treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–

2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 

1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania kryterium 

może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym 

w regulaminie konkursu. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt skierowany jest do osób uczących się w ostatnich 

latach danego etapu edukacji na poziomie minimum 40 % 

uczestników. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Jako ostatnie lata edukacji rozumieć 

należy 2 ostatnie lata edukacji na 

danym etapie. Takie podejście 

umożliwi skoncentrowanie działań 

na młodych ludziach kończących 

edukację na danym etapie, którzy 

powinni nabywać kompetencje 

społeczne kompetencje ważne 

z perspektywy potrzeb  

i wymogów rynku pracy. 

Kryterium wynika z zapisów 

określonych POWER. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt skierowany jest do młodzieży w szczególnie 

trudnej sytuacji na poziomie minimum 20% uczestników, w 

tym m.in.: 

 młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w 

tym: 

 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 

WAGA 10 
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życia, którzy założyli własne gospodarstwo 

domowe,  

 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,  

 wychowankowie i absolwenci młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii,  

 wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych, 

 wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych 

 wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich 

 matki przebywające w domach samotnej matki,  

 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty 

śledcze. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z zapisów 

określonych w POWER. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami 

na poziomie minimum 20 % uczestników projektu. 
WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z zapisów 

określonych POWER. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 
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DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 217, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


