
Załącznik do uchwały nr 83 KM PO WER z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla I Osi Priorytetowej PO 
WER opracowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

Lp. Roczny Plan Działania na 2016 r. Było Jest 

1.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Szacowany budżet projektu w roku 
2017 

8 430 000 PLN 

16 430 000 PLN 

Uzasadnienie IP:  Wprowadzone zmiany mają na 
celu zakontraktowanie wszystkich środków w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz 
optymalne wykorzystanie środków zaoszczędzonych 
podczas wdrażania projektów realizowanych w latach 
2014-2016. 

2.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

16 861 373 PLN 20 361 000 PLN 
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Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Szacowany budżet projektu w roku 
2018 

Uzasadnienie IP:  Wprowadzone zmiany mają na 
celu zakontraktowanie wszystkich środków w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz 
optymalne wykorzystanie środków zaoszczędzonych 
podczas wdrażania projektów realizowanych w latach 
2014-2016. 

3.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Szacowany budżet projektu ogółem 

25 291 373 PL N 

36 791 000 PLN 

Uzasadnienie IP:  Wprowadzone zmiany mają na 
celu zakontraktowanie wszystkich środków w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz 
optymalne wykorzystanie środków zaoszczędzonych 
podczas wdrażania projektów realizowanych w latach 
2014-2016. 

4.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

23 240 243 PLN 33 807 249,90 PLN 
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Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Szacowany wkład UE 

Uzasadnienie IP:  Wprowadzone zmiany mają na 
celu zakontraktowanie wszystkich środków w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz 
optymalne wykorzystanie środków zaoszczędzonych 
podczas wdrażania projektów realizowanych w latach 
2014-2016. 

5.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Kryterium dostępu nr 2 

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 
lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w 
szczególności osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, 
które brały udział w projektach w ramach 
poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie 
konkursowym przez MRPiPS. 

Uczestnikami projektu są osoby bierne 
zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, 
w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w 
tym w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które 
brały udział w projektach w ramach poddziałania 
1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez 
MRPiPS. 

Uzasadnienie IP:  Zapis zgodny z zapisami PO WER. 
Zmieniono w związku ze skierowaniem projektu 
jedynie do osób biernych zawodowo 

6.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Projekt skierowany jest do osób z 
niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej 
takiej samej, jak proporcja osób z 
niepełnosprawnościami w wieku 15-24 lata 
zarejestrowanych w danym województwie w 
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w wieku 15- 24 lata. 

Projekt skierowany jest do osób z 
niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami 
w wieku 18-24 lata zarejestrowanych w danym 
województwie w stosunku do ogólnej liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18- 24 
lata. 
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Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Kryterium dostępu nr 5 

Uzasadnienie IP:  Zmieniono przedział wiekowy, aby 

możliwe było wyliczenie właściwych proporcji z 

dostępnych statystyk. 

7.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Kryterium dostępu nr 6 

Do 31.12.2017 r. 450 osób uzyska kwalifikacje 
zawodowe, a 1200 osób będzie kontynuowało 
udział w projekcie. 

Do 28.02.2018 r. 960 osób ukończy udział w 
projekcie, 900 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, 
a 1200 osób będzie kontynuowało udział w 
projekcie. 

Uzasadnienie IP:  Wprowadzone zmiany mają na 
celu zakontraktowanie wszystkich środków w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz 
optymalne wykorzystanie środków zaoszczędzonych 
podczas wdrażania projektów realizowanych w latach 
2014-2016. 

8.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

Projekt: ”Od szkolenia do zatrudnienia 
- YEI” 

Kryterium dostępu nr 7 

Projekt zakłada:  

a) minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku uczestników 
nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej 
wymienionych grup docelowych  na 
poziomie co najmniej 43%; 

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

c) minimalny poziom kryterium  efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku osób o 
niskich kwalifikacjach na poziomie co 
najmniej 48%; 

Projekt zakłada:  

a) minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku uczestników 
nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej 
wymienionych grup docelowych  na poziomie 
co najmniej 43%; 

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

c) minimalny poziom kryterium  efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich 
kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%; 

Uzasadnienie: Kryterium dostępu dot. 
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d) minimalny poziom kryterium  
efektywności zatrudnieniowej w 
przypadku osób długotrwale 
bezrobotnych na poziomie co najmniej 
35% . 

efektywności zatrudnieniowej odnosi się 
wyłącznie do grupy II 18-24 lata.   

Uzasadnienie IP: Usunięto zapis odnoszący się do 
osób długotrwale bezrobotnych w związku ze 
skierowaniem projektu jedynie do osób biernych 
zawodowo. Ponadto, zmiana w uzasadnieniu wynika 
z konieczności doprecyzowania zapisów aby 
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony był w 
sposób prawidłowy  tj. od liczby uczestników 
odnoszącej  się do  odpowiedniej grupy. Uczestnik 
grupy I z racji na swój wiek nie może podjąć 
zatrudnienia i być wliczony do wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej. 

 



 


