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Lp. 
Roczny Plan Działania 

na 2017 r. 
Było Jest 

1.  

Roczny Plan Działania dla I 
Osi Priorytetowej PO WER 
Osoby młode na rynku 
pracy opracowany przez  
Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 

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 dostępu nr 6:   

Projekt zakłada: 

 minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej w 
przypadku osób z 
niepełnosprawnościami  
- na poziomie co najmniej 17%; 

 minimalny poziom kryterium  
efektywności zatrudnieniowej w 
przypadku osób o niskich 
kwalifikacjach  
- na poziomie co najmniej 48%,  

minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku uczestników 
niekwalifikujących się do żadnej z powyżej 
wymienionych grup docelowych  - na poziomie 
co najmniej 43%. 

 

Uzasadnienie:  

Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest  w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020, zgodnie z którymi kryterium efektywności 

zatrudnieniowej określa się jako odsetek 
uczestników, którzy po zakończeniu udziału w 
projekcie współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli 
zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 

kryterium dostępu nr 2: 

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej (dla wszystkich uczestników) - 29%. 

 

Uzasadnienie: Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest  w 
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. 

 

 

Uzasadnienie zmiany:   Niniejsza zmiana wynika z informacji 
przekazanej pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 30 
października 2017 r. (znak: DZF-VI.7610.66.2017.MT)  
w spawie zmiany minimalnych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 
konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których 
termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. 
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projekcie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO 
WER. 


