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Załącznik 1. Zestawienie zmian kryteriów zawartych w Rocznych Planach Działania na 2018 r. WUP w Lublinie, WUP w Łodzi i WUP w Toruniu 

Lp. Roczny Plan Działania na 2018 r. Było Jest 

1.  

Roczny Plan Działania na rok 

2018 WUP w Lublinie 

Fiszka projektu 

pozakonkursowego 

wdrożeniowego 

Kryterium dostępu: 1 

Uczestnikami projektu są osoby młode w 

wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami, zarejestrowane w 

PUP jako bezrobotne, 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.  

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym 

osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, 

spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, 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. 

Uzasadnienie: Zmiana brzmienia kryterium ma na celu ujednolicenie zasad 

realizacji projektów pozakonkursowych w 2019 r.. 

2.  

Roczny Plan Działania na rok 

2018 WUP w Łodzi 

Fiszka projektu 

pozakonkursowego 

wdrożeniowego 

Uczestnikami projektu są osoby młode w 

wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami, zarejestrowane w 

PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym 

osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, 

spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w 

kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z 

kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 
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Kryterium dostępu: 1 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium 

wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wskaźników produktów w 

ramach projektów oraz objęcia wsparciem 

grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wskaźników produktu w ramach projektów oraz objęcia 

wsparciem głównie grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. 

Uzasadnienie: Zmiana brzmienia kryterium ma na celu ujednolicenie zasad 
realizacji projektów pozakonkursowych w 2019 r.. 

3.  

Roczny Plan Działania na rok 

2018 WUP w Łodzi 

Fiszka projektu 

pozakonkursowego 

wdrożeniowego 

Kryterium dostępu: 2 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności objęcia wsparciem 
grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, które doświadczają 
największych trudności w powrocie na rynek 
pracy. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, które doświadczają największych trudności w powrocie na rynek 

pracy. W danym projekcie do wskazanego w kryterium odsetka zaliczają się 

zarówno osoby należące do jednej z grup wymienionych w kryterium, jak i 

osoby należące do dwóch lub wszystkich wskazanych w kryterium grup. 

Uzasadnienie: Modyfikacja uzasadnienia do kryterium została 
wprowadzona w związku z uwagami KM PO WER zgłoszonymi do kryteriów 
przed ostatnim posiedzeniem KM. 

4.  

Roczny Plan Działania na rok 

2018 WUP w Toruniu 

Fiszka projektu konkursowego 

Kryterium dostępu nr 7 

Brak kryterium 

Kryterium dostępu nr 7 

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu instytucja organizująca konkurs nie rozwiązała z 

własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu 

realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w 

trybie natychmiastowym/ bez wypowiedzenia. 

Uzasadnienie: Kryterium umożliwi weryfikację rzetelności wnioskodawcy w 
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realizacji przedsięwzięć uprzednio realizowanych ze środków EFS. Kryterium 

pozwoli na weryfikację czy potencjał wnioskodawcy jest wystarczający do 

prawidłowej realizacji projektu. 

Ocenie podlega czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu instytucja organizująca konkurs nie 

rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie 

projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego 

stronie w trybie natychmiastowym/ bez wypowiedzenia.  

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji własnych IOK. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z doświadczeń Instytucji 

Pośredniczącej PO WER oraz konieczności zapewnienia możliwości 

weryfikacji rzetelności wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć uprzednio 

realizowanych ze środków EFS, co pozwoli na przeciwdziałanie ewentualnym 

nadużyciom ze strony potencjalnych beneficjentów. 


