
Załącznik do uchwały nr 26   KM PO WER z dnia  8   września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej  
PO WER opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest 

1.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

Kryterium dostępu  nr 3  

Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum: 
- 30 osób bezrobotnych (w tym 12 osób 
długotrwale bezrobotnych), 
- 138 osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu,  

przy maksymalnej wartości dofinansowania 
projektu (bez wkładu własnego) wynoszącej 
2 674 681,00 PLN 

Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum: 
- 30 osób bezrobotnych (w tym 12 osób 
długotrwale bezrobotnych), 
- 138 osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,  

przy maksymalnej wartości dofinansowania projektu 
wynoszącej 2 674 681,00 PLN 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

Z uwagi, iż alokacja na konkurs  wynosząca 8 024 
043,00 PLN zawiera wkład własny tj. min. 5% 
(wynikające z SZOOP POWER 2014-2020) WUP 
Opole zadecydował o usunięciu  
z kryterium dostępu nr 3 zapisów: „bez wkładu 
własnego”.  

Pozostawienie przedmiotowego kryterium dostępu w 
brzmieniu pierwotnym spowodowałoby  zwiększenie 
o ok. 401 202 PLN  alokacji na konkurs w roku 2015.  
Tym samym doszłoby do sytuacji: 

- zawyżenia wskazanej w Planie Realizacji Celów 
Pośrednich  
i Końcowych PO WER kwoty jednostkowej na 1 
uczestnika (tj. z 15 984,15 do 16 783,36), 

- wykorzystania większej alokacji niż założono w 
Rocznym Planie Działania 2015 i Planie Realizacji 
Celów Pośrednich i Końcowych PO WER.  

WUP w Opolu pragnie pozostawić alokację na 
konkurs 2015 w wysokości wynoszącej  8 024 043,00 
PLN. 

2.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby 
młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat 
bez pracy należące do kategorii NEET

1
, w tym w 

szczególności osoby niezarejestrowane w 
urzędzie pracy, z wyłączeniem grupy docelowej 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby młode, 
w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. 
młodzież NEET

1
, w tym w szczególności osoby 

niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem 
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pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

Kryterium dostępu nr 9 

określonej dla poddziałania 1.3.1 - SZOOP PO 
WER 2014-2020. 
 
1 

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). 
 
Uzasadnienie kryterium: 

Zgodnie z poddziałaniem 1.2.1 SZOOP PO WER 
2014-2020 kryterium ma na celu objęcie 
wsparciem osób młodych, w tym 
niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, 
należące do kategorii NEET, w tym w 
szczególności osoby niezarejestrowane w 
urzędzie pracy, z wyłączeniem grupy docelowej 
określonej dla poddziałania 1.3.1.  

Osoby z kategorii NEET określone  zgodnie  z 
definicją przyjętą w PO WER 2014-2020  

Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane 
podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

grupy docelowej określonej  dla trybu konkursowego 
w poddziałaniu 1.3.1 - SZOOP PO WER 2014-2020 
 
1 

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). 
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym 
rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na 
poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.   
 
Uzasadnienie kryterium: 

Grupa określona na podstawie wymogów 
wskazanych dla poddziałania 1.2.1  
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO 
WER 2014-2020. 

Osoby z kategorii NEET określone  zgodnie  z 
definicją przyjętą w PO WER 2014-2020  

Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane 
podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 



3 

 

Doprecyzowanie grupy docelowej zgodnie z SZOOP 
POWER 2014-2020. 

3.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

 
Kryterium dostępu nr 3 
 

 

Projekt zakłada: 

a) ogólny wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla uczestników 

niekwalifikujących się do żadnej z poniższych 

grup docelowych na poziomie co najmniej 

43% 

b) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla 

osób z niepełnosprawnościami na poziomie 

co najmniej 17% 

c) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla 

osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 

co najmniej 35% 

d) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla 

osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co 

najmniej 36% 

 

 Stosuje się do typu/typów (nr): 

1,2,3,4,5,6 

 

Projekt zakłada: 

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej 

z poniższych grup docelowych na poziomie co 

najmniej 43% 

b) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób 

z niepełnosprawnościami na poziomie co 

najmniej 17% 

c) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób 

długotrwale bezrobotnych na poziomie co 

najmniej 35% 

d) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób 

o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 

36% 

 

 Stosuje się do typu/typów (nr): 

1,2,3,4,5 

 

4.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

 
Kryterium dostępu nr 5 

Każdemu uczestnikowi projektu zostanie 
zaoferowane wsparcie w postaci co najmniej 

trzech elementów indywidualnej i kompleksowej 
pomocy. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej 
puli środków skierowanej na realizację VI typu 

projektu, z zastrzeżeniem, że typ I jest w 
każdym projekcie obligatoryjny. 

 
 

Stosuje się do typu/typów (nr): 
1,2,3,4,5 

 

Każdemu uczestnikowi projektu zostanie 
zaoferowane wsparcie w postaci co najmniej trzech 

elementów indywidualnej  i 
kompleksowej pomocy.  

 
 

Stosuje się do typu/typów (nr):  
1,2,3,4,5,6 
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5.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

 
Kryterium dostępu nr 6 

W ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do 
projektu, każdy jego uczestnik otrzyma wysokiej 
jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu lub stażu. Kryterium nie 

dotyczy wyodrębnionej puli środków 
skierowanej na realizację VI typu projektu, z 

zastrzeżeniem, że typ I jest w każdym 
projekcie obligatoryjny. 

 
Stosuje się do typu/typów (nr): 

1,2,3,4,5 
 

W ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do 
projektu, każdy jego uczestnik otrzyma wysokiej 
jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, 

przyuczenia do zawodu lub stażu. 
 

 
 

Stosuje się do typu/typów (nr):  
1,2,3,4,5,6 

 

6.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Fiszka konkursu 

Nowe kryterium dostępu nr 12 

Brak kryterium dostępu nr 12 

Dodanie kryterium dostępu nr 12  
 

W przypadku VI typu operacji „wsparcie osób 
młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej poprzez udzielenie 
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 
przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także wsparcie pomostowe” 
wsparcie to może otrzymać nie więcej niż 15% 

uczestników projektu. 
 

Stosuje się do typu/typów (nr): 

6 

Uzasadnienie kryterium: 
 
Projekty w ramach osi I Osoby młode na rynku mają 
na celu wsparcie indywidualnej i kompleksowej 
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych i 
obowiązkowo mają zawierać identyfikację potrzeb, co 
w konsekwencji ma oznaczać, że będą dopasowane 
do potrzeb danego uczestnika.  
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
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lata 2014-2020 efektywność zatrudnieniowa jest 
mierzona wśród uczestników projektu, którzy w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli 
osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi 
zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach 
projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły 
naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. Kryterium 
zastosowane w celu zapewnienia osiągnięcia w 
projektach wymaganych wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej 

Uzasadnienie zmian przedstawionych w pkt 3-6 niniejszej tabeli przedstawione przez WUP w Poznaniu 

Zrezygnowanie z wyodrębnionej alokacji przeznaczonej wyłącznie na projekty dotacyjne. 

Realizacja projektów, w których poza elementami obligatoryjnymi planowana jest realizacja głównie jednego typu wsparcia np. wyłącznie dotacji  
na założenie własnej firmy nie spełnia  warunku, że projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy mają na celu wsparcie indywidualnej  
i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych i obowiązkowo mają zawierać identyfikację potrzeb, co w konsekwencji ma oznaczać, 
że będą dopasowane do potrzeb danego uczestnika. Mając na uwadze, iż zgodnie z Umową Partnerstwa projekty w zakresie aktywizacji zawodowej mają 
obowiązkowo uwzględniać efektywność zatrudnieniową, projekt zakładający wyłącznie wsparcie w postaci udzielenia dotacji nie będzie realizował 
założenia dotyczącego efektywności zatrudnieniowej i nie będzie mógł zostać wybrany do realizacji. 


