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Uzasadnienie: Konieczność zmiany trybu ze względu na planowane
wdrażanie Joint Action Plan (JAP) w województwie podkarpackim.
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1. Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z
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1.Uczestnikami projektu są osoby młode, w
tym osoby z niepełnosprawnościami, w
wieku 15-29 lat, z następujących grup:
a) osoby bierne zawodowo, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
młodzież NEET2 , zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, z wyłączeniem osób należących
do grupy docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 3
b) osoby z następujących grup docelowych:
imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z

a)

osoby bierne zawodowo;

b)

osoby z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby
polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione
na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla

2

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy
warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie
kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
3
Wyłączenie dotyczy grupy docelowej dla trybu konkursowego w ramach Poddziałania 1.3.1, którą stanowią osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu - tzw. młodzież NEET 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 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 (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 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).

Strona 2 z 4

rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z
definicjami zwartymi w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020

Realizacja projektu na rzecz osób
wymienionych w ppkt. b, będzie możliwa po
wejściu w życie zmienionych zapisów
Programu Operacyjnego WER oraz po
wprowadzeniu odpowiednich zmian w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO
WER.

trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Uzasadnienie: Konieczność zmiany ze względu na planowane
wdrażanie Joint Action Plan (JAP) w województwie podkarpackim.
Wsparcie w ramach JAP ograniczone będzie do osób z grupy NEET,
tym samym nie zachodzi konieczność wspierania osób z grupy NEET
w ramach działań współfinansowanych z EFS z uwagi na ograniczoną
liczbę tych osób w województwie podkarpackim.
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2. Co najmniej 80% uczestników projektu
stanowią osoby bierne zawodowo, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Rezygnacja z kryterium

Uzasadnienie: Konieczność zmiany kryterium ze względu na
planowane wdrażanie Joint Action Plan (JAP) w województwie
podkarpackim, które będzie skierowane wyłącznie do osób z grupy
NEET.

Fiszka projektu pozakonkursowego wdrożeniowego4
Fiszka projektu pozakonkursowego
wdrożeniowego

Uzasadnienie: Konieczność zmiany ze względu na planowane
wdrażanie Joint Action Plan (JAP) w województwie podkarpackim.

W przypadku akceptacji JAP (Joint Action Plan) przez KE nabór projektów PUP w ramach Poddziałania 1.1.1 zostanie anulowany.

4

