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Lp. 
Roczny Plan Działania 

na 2016 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 1.3.2 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 2 

 

Kryterium dostępu nr 2:   

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby 
bierne zawodowo, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lata 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. 

kryterium dostępu nr 2: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo, w 
tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-24 lata 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 zmiany:  Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat w 
związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej w zakresie 
kwalifikowalności obejmowania wsparciem tej grupy wiekowej w 
projektach EFS z uwagi na obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
w Polsce. 

 

2.  

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 1.3.2 
Wsparcie udzielane z 

Kryterium dostępu nr 5:  
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. 
 
Uzasadnienie: Projekt skierowany jest do 
wszystkich osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również 
do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem 

Kryterium dostępu nr 5: 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w 
proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób biernych 
zawodowo z niepełnosprawnościami w wieku 18-24 lata w 
stosunku do ogólnej liczby osób biernych zawodowo w wieku 18- 
24 lata w Polsce. 

 

Uzasadnienie:  Projekt skierowany jest do wszystkich osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w 
tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia 
wskaźnika są statystyki GUS za rok 2016. 
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Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 5 

 

ustalenia wskaźnika jest załącznik nr 1 do 
Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 
2015 

Uzasadnienie zmiany:  z uwagi na zmianę grupy docelowej 
zdecydowano skierować projekt wyłącznie do osób biernych 
zawodowo, stąd potrzeba zmiany tego kryterium dostępu. 

 

 

3.  

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 1.3.2 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 6 

 

Kryterium dostępu nr 6:  

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

Kryterium dostępu nr 6:  

Do 31.05.2018 r. 1800 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 
1990 osób będzie kontynuowało udział w projekcie.  

 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest przede wszystkim z 
koniecznością usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 
15-17 lat, co miało wpływ na zmianę założeń projektu i 
uniemożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 
2016 r. W konsekwencji niezbędne było wydłużenie realizacji 
projektu z kwietnia do sierpnia 2018 r. i przesunięcie realizacji 
określonych w kryteriach dostępu kamieni milowych. Data 
rozpoczęcia realizacji projektu pozostała bez zmian tj. wrzesień 
2017 r.  

 

4.  

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  

Uzasadnienie do kryterium nr 7:   

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

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia 
realizowanego w ramach projektu na 
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników 
projektu, znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Osoby te po 
zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą 

Uzasadnienie do kryterium nr 7:   

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w 
ramach projektu na zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników 
projektu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą 
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub 
korzyści rodzinne lub rozpoczną własną działalność gospodarczą. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w 
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Poddziałanie 1.3.2 
Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 7 

otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać 
zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną 
własną działalność gospodarczą. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie 
weryfikowane 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 projekcie. 

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 projekcie. 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat. 

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 projektu 

Kryterium dostępu nr 2:   

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby 
bierne zawodowo, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lata 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. 

kryterium dostępu nr 2: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo, w 
tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-24 lata 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 zmiany:  Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat w 
związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej w zakresie 
kwalifikowalności obejmowania wsparciem tej grupy wiekowej w 
projektach EFS z uwagi na obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
w Polsce. 
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pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 2 

 

 

2.  

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 projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 4 

 

Uzasadnienie do kryterium nr 4: 

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w 
terminie czterech miesięcy od dnia zgłoszenia 
przez zainteresowane osoby gotowości do 
wzięcia w nim udziału, tj. od dnia przystąpienia 
przez osobę w wieku 15-24 lata do projektu. 

Uzasadnienie do kryterium nr 4: 

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech 
miesięcy od dnia zgłoszenia przez zainteresowane osoby 
gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia przystąpienia 
przez osobę w wieku 18-24 lata do projektu. 

 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat. 

3. 

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 

Kryterium dostępu nr 6:  
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. 
 
Uzasadnienie: Projekt skierowany jest do 
wszystkich osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również 
do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem 
ustalenia wskaźnika jest załącznik nr 1 do 

Kryterium dostępu nr 6: 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w 
proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób biernych 
zawodowo z niepełnosprawnościami w wieku 18-24 lata w 
stosunku do ogólnej liczby osób biernych zawodowo w wieku 18- 
24 lata w Polsce. 

 

Uzasadnienie:  Projekt skierowany jest do wszystkich osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w 
tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia 
wskaźnika są statystyki GUS za rok 2016. 

Uzasadnienie zmiany:  z uwagi na zmianę grupy docelowej 
zdecydowano skierować projekt wyłącznie do osób biernych 
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Społecznego 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 6 

 

Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 
2015 

zawodowo, stąd potrzeba zmiany tego kryterium dostępu. 

 

 

4. 

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 projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 7 

 

Kryterium dostępu nr 7:  

Do 28.02.2018 r. 320 osób ukończy udział w 
projekcie, 300 osób uzyska kwalifikacje 
zawodowe, a 480 osób będzie kontynuowało 
udział w projekcie. 

Kryterium dostępu nr 7:  

Do 31.05.2018 r. 480 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 640 
osób będzie kontynuowało udział w projekcie. 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest przede wszystkim z 
koniecznością usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 
15-17 lat, co miało wpływ na zmianę założeń projektu i 
uniemożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie w I kwartale 
2017 r. W konsekwencji niezbędne było wydłużenie realizacji 
projektu z czerwca do sierpnia 2018 r. i przesunięcie realizacji 
określonych w kryteriach dostępu kamieni milowych. Data 
rozpoczęcia realizacji projektu pozostała bez zmian tj. wrzesień 
2017 r.  

 

5. 

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  

Uzasadnienie do kryterium nr 8:   

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

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia 
realizowanego w ramach projektu na 
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników 
projektu, znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Osoby te po 
zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą 
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać 

Uzasadnienie do kryterium nr 8:   

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w 
ramach projektu na zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników 
projektu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą 
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub 
korzyści rodzinne lub rozpoczną własną działalność gospodarczą. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
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Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 8 

zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną 
własną działalność gospodarczą. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie 
weryfikowane 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 projekcie. 

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 projekcie. 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat. 

6. 

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 projektu 
pozakonkursowego 

Kryterium dostępu nr 9 

Uzasadnienie do kryterium nr 9:   

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie 
bardziej efektywnych rezultatów 
proponowanego wsparcia oraz dostosowanie 
kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia 
do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym 
rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli na 
zwiększenie ich szans na podjęcie stałego 
zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy 
wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji 
uczestników projektu. 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane 
szkolenia zawodowe ocenie podlegać będzie, 
czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji w 
zawodach wskazanych jako deficytowe w 
województwie /lub w powiecie/powiatach, z 
których pochodzą uczestnicy projektu (w 
oparciu o dane wynikające z dokumentu 
Barometr zawodów najbardziej aktualnego na 
dzień organizacji szkolenia lub identyfikacji 

Uzasadnienie do kryterium nr 9:   

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie bardziej 
efektywnych rezultatów proponowanego wsparcia oraz 
dostosowanie kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia do 
potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy, co w 
konsekwencji pozwoli na zwiększenie ich szans na podjęcie 
stałego zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy wpłynie na 
rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników projektu. 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe 
ocenie podlegać będzie, czy prowadzą one do zdobycia 
kwalifikacji w zawodach wskazanych jako deficytowe w 
województwie /lub w powiecie/powiatach, z których pochodzą 
uczestnicy projektu (w oparciu o dane wynikające z dokumentu 
Barometr zawodów najbardziej aktualnego na dzień organizacji 
szkolenia lub identyfikacji potrzeb szkoleniowych uczestnika). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji 
nieokreślonych jako deficytowe w dokumencie Barometr zawodów 
(najbardziej aktualnym na dzień organizacji szkolenia lub 
identyfikacji potrzeb szkoleniowych uczestnika), są one 
potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 
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potrzeb szkoleniowych uczestnika). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą 
nabywaniu kwalifikacji nieokreślonych jako 
deficytowe w dokumencie Barometr zawodów 
(najbardziej aktualnym na dzień organizacji 
szkolenia lub identyfikacji potrzeb 
szkoleniowych uczestnika), są one 
potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby 
konkretnych pracodawców (w tej sytuacji 
wnioskodawca powinien na etapie składania 
wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji 
szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 
zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, 
np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia). 

Dobór szkoleń zawodowych będzie uwzględniał 
potrzeby lokalnego rynku pracy, którego 
dynamiczne zmiany na bieżąco śledzić będą 
specjalnie wyznaczone osoby z kadry 
Realizatora projektu, aby stworzyć jak 
największe szanse zatrudnienia uczestników po 
zakończeniu realizacji projektu. Analiza rynku 
pracy ma na celu wskazanie zawodów 
deficytowych, zrównoważonych i 
nadwyżkowych na danym obszarze. 

Kryterium to będzie miało zastosowanie jedynie 
dla grupy wiekowej 18-24 lata. 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania 
wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać 
potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych 
pracodawców, np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia). 

Dobór szkoleń zawodowych będzie uwzględniał potrzeby 
lokalnego rynku pracy, którego dynamiczne zmiany na bieżąco 
śledzić będą specjalnie wyznaczone osoby z kadry Realizatora 
projektu, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia 
uczestników po zakończeniu realizacji projektu. Analiza rynku 
pracy ma na celu wskazanie zawodów deficytowych, 
zrównoważonych i nadwyżkowych na danym obszarze. 

 

Uzasadnienie zmiany: Zmiana związana jest z koniecznością 
usunięcia z projektu grupy I tj. młodzieży w wieku 15-17 lat. 


