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Załącznik do uchwały numer 323 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój z dnia  28 sierpnia 2020 roku 

 

 
 
Załącznik 1. Zmiana Rocznego Planu Działania na 2020 rok dla I Osi Priorytetowej PO 
WER opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 
 

Było: Jest: 

Kryterium dostępu nr : 1  

BENEFICJENT - Dany podmiot występuje 

tylko raz w ramach danej rundy konkursu   

Kryterium usunięto 

Kryterium dostępu nr: 2 
GRUPA DOCELOWA - Uczestnikami 
projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 
lat, z obszaru województwa łódzkiego (osoby 
fizyczne, które pracują lub zamieszkują lub 
uczą się na obszarze województwa łódzkiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego): 
- bierne zawodowo lub bezrobotne 
niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami i/lub 
- imigranci i/lub 
- reemigranci i/lub 
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny, 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 trybu konkursowego 
w poddziałaniu 1.3.1. 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
konieczności objęcia wsparciem osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy. Z uwagi na fakt, że 
zdecydowana większość alokacji w osi I PO 
WER przypada na projekty PUP, które są 
skierowane wyłącznie do osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie 
konkursowe należy skierować do osób 

Kryterium dostępu nr : 1 
GRUPA DOCELOWA - Uczestnikami 
projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 
lat, z obszaru województwa łódzkiego (osoby 
fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na 
obszarze województwa łódzkiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) 
pozostające bez pracy, w tym: 
-  osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 
marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-
19 - muszą stanowić minimum 80% 
wszystkich uczestników projektu,  
- osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, 
osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, 
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
odchodzące z rolnictwa, imigranci i 
reemigranci – nie mogą stanowić więcej niż 
20% wszystkich uczestników projektu. 
Uczestnikami projektu nie mogą być osoby 
należące do grupy docelowej określonej dla 
trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
konieczności objęcia wsparciem osób, 
znajdujących się w: 
- niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na 
obszarze województwa łódzkiego, 
spowodowanej między innymi sytuacją 
powstałą w wyniku pandemii koronawirusa 
Covid 19.  
Osoby, które straciły zatrudnienie w wyniku 
pandemii Covid 19 mogą mieć trudności w 
znalezieniu zatrudnienia, między innymi z 
uwagi na trudną sytuację ekonomiczną kraju 



 

Strona 2 z 16 

niezarejestrowanych jako bezrobotne tak, by 
nie wspierać tej samej grupy docelowej. 
Wsparcie projektowe uwzględnia dodatkowe 
grupy  znajdujące się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy  tj. 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 (wsparcie 
tych grup powinno wynikać z diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczej).  
Projekt może być skierowany do jednej lub 
kilku z ww. grup. 
W przypadku kwalifikowania się do projektu 
uczestnika należącego do kilku grup 
docelowych status na rynku pracy (osoba 
bierna zawodowo, bezrobotna lub pracująca) 
ma pierwszeństwo.  
Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących, pracujących lub uczących 
się na terenie województwa łódzkiego jest 
zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego 
dostępu do wsparcia udzielonego w ramach 
PO WER. Kryterium miejsca zamieszkania, 
pracy lub nauki nie ma zastosowania w 
przypadku realizacji wsparcia skierowanego 
do imigrantów i reemigrantów 
zamierzających przybyć do Polski w celu 
osiedlenia się i którzy wyrażają chęć udziału 
w projekcie EFS. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

dlatego niezbędne jest objęcie ich 
wsparciem. 
Wsparcie osób z grup w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy powinno wynikać z 
diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej. 
Projekt może być skierowany do jednej lub 
kilku z ww. grup. 
W przypadku kwalifikowania się do projektu 
uczestnika należącego do kilku grup 
docelowych status na rynku pracy (osoba 
bierna zawodowo lub bezrobotna) ma 
pierwszeństwo.  
Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub uczących się na terenie 
województwa łódzkiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO WER. 
Kryterium miejsca zamieszkania lub nauki 
nie ma zastosowania w przypadku realizacji 
wsparcia skierowanego do imigrantów i 
reemigrantów zamierzających przybyć do 
Polski w celu osiedlenia się i którzy wyrażają 
chęć udziału w projekcie EFS. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryterium dostępu nr: 4 
BENEFICJENT - Wnioskodawca spełnia  
warunki określone dla Typu 1 lub Typu 2 lub 
Typu 3 beneficjenta:  
TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie 
spełniają poniższe warunki: 
a) działają jako organizacja 
pozarządowa lub agencja zatrudnienia  
(organizacje te powinny posiadać 
doświadczenie w zakresie aktywizacji 
zawodowej),  
b) w chwili złożenia wniosku o 
dofinansowanie od co najmniej 3 lat 
prowadzili działalność w zakresie aktywizacji 
zawodowej na terenie województwa, w 
którym będzie realizowany projekt, 
c) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt,  
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 

Kryterium dostępu nr: 3 
BENEFICJENT - Wnioskodawca spełnia 
warunki określone dla Typu 1 lub Typu 2 lub 
Typu 3 lub Typu 4 beneficjenta:  
TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie 
spełniają poniższe warunki: 
a) działają jako organizacja 
pozarządowa lub agencja zatrudnienia  
(organizacje te powinny posiadać 
doświadczenie w zakresie aktywizacji 
zawodowej),  
b) w chwili złożenia wniosku o 
dofinansowanie od co najmniej 3 lat 
prowadzili działalność w zakresie aktywizacji 
zawodowej na terenie województwa, w 
którym będzie realizowany projekt, 
c) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt,  
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
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wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia), 
e) posiadają bardzo dobrą znajomość 
potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze 
realizacji projektu (opis potrzeb powinien 
znaleźć się we wniosku o dofinansowanie). 
TYP 2: Beneficjenci którzy spełniają łącznie 
poniższe warunki:  
a) są przedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy Prawo przedsiębiorców lub 
związkiem pracodawców, przy czym w 
przypadku przedsiębiorców – zatrudniają 
minimum 10 pracowników (w oparciu o 
umowę o pracę), 
b) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt,  
c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
realizowali programy stażowe lub programy 
praktyk, 
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia). 
TYP 3: Beneficjenci którzy spełniają łącznie 
poniższe warunki:  
a) są uczelniami  lub szkołami 
realizującymi kształcenie zawodowe,   
b) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt, 
c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
realizowali programy stażowe lub programy 
praktyk, 
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia na poziomie lokalnym). 

wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia), 
e) posiadają bardzo dobrą znajomość 
potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze 
realizacji projektu (opis potrzeb powinien 
znaleźć się we wniosku o dofinansowanie). 
TYP 2: Beneficjenci którzy spełniają łącznie 
poniższe warunki:  
a) są przedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy Prawo przedsiębiorców lub 
związkiem pracodawców, przy czym w 
przypadku przedsiębiorców – zatrudniają 
minimum 10 pracowników (w oparciu o 
umowę o pracę), 
b) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt,  
c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
realizowali programy stażowe lub programy 
praktyk, 
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia). 
TYP 3: Beneficjenci którzy spełniają łącznie 
poniższe warunki:  
a) są uczelniami  lub szkołami 
realizującymi kształcenie zawodowe,   
b) posiadają siedzibę na terenie 
województwa, w którym będzie realizowany 
projekt, 
c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
realizowali programy stażowe lub programy 
praktyk, 
d) mają wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia na poziomie lokalnym). 
TYP 4: Beneficjent który spełnia łącznie 
poniższe warunki: 
a) jest Łódzką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną posiadającą doświadczenie w 
pozyskiwaniu pracowników i w wyszukiwaniu 
miejsc pracy,  
b) posiada siedzibę na terenie 
województwa łódzkiego, w którym będzie 
realizowany projekt, 
c) posiada bardzo dobrą znajomość 
potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze 
realizacji projektu (opis potrzeb powinien 
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znaleźć się we wniosku o dofinansowanie), 
d) ma wiedzę, jak docierać do 
potencjalnych uczestników projektów (we 
wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis 
sposobu dotarcia do osób wymagających 
wsparcia na poziomie lokalnym). 

Kryterium dostępu nr: 8 
GRUPA DOCELOWA - Beneficjent zapewnia 
możliwość skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom projektów z zakresu włączenia 
społecznego realizowanych w ramach celu 
tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w 
tym zakresie z działającymi na obszarze 
realizacji projektu instytucjami pomocy i 
integracji społecznej. 

Kryterium usunięte  
 

Kryterium dostępu nr: 10 
REALIZACJA WSPARCIA - W przypadku 
osób pozostających bez pracy w momencie 
przystąpienia do projektu, w projekcie 
zakłada się realizację minimalnych poziomów 
efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

Kryterium dostępu nr: 8 
REALIZACJA WSPARCIA - W projekcie 
zakłada się realizację minimalnych poziomów 
efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych. 

 Kryterium dostępu nr: 9 
BENEFICJENT - Wkład własny stanowi nie 
mniej niż 5,00% kwalifikowalnych wydatków 
projektu. 
 

 Kryterium dostępu nr: 10 
REALIZACJA WSPARCIA - Minimalna 
wartość dofinansowania projektu stanowi 
wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 
tys. EUR. 
 

Kryterium dostępu nr: 11 
REALIZACJA WSPARCIA - W przypadku 
osób pracujących w momencie przystąpienia 
do projektu, w projekcie zakłada się 
realizację minimalnego poziomu 
efektywności zawodowej. 

Kryterium usunięte 

Kryterium premiujące nr: 1 
MIASTA ŚREDNIE - Projekt jest skierowany 
w co najmniej 30% do osób zamieszkujących 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. 

Kryterium usunięte 

Kryterium premiujące nr: 2 
BENEFICJENT - Projektodawca w chwili 
złożenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej: 
- 3-letnie doświadczenie w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób młodych - 5 pkt. 
- 3-letnie doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć niefinansowanych ze środków 
europejskich, związanych z prowadzeniem 
aktywizacji zawodowej osób młodych - 10 

Kryterium usunięte 
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pkt. 

Kryterium premiujące nr: 3 
REALIZACJA PROJEKTU - Wnioskodawca 
zapewni, że do realizacji projektu zostanie 
zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w 
wymiarze co najmniej ½ etatu. 

Kryterium usunięte 

Kryterium premiujące nr: 4 
GRUPA DOCELOWA – Grupę docelową w 
20% stanowić będą osoby długotrwale 
bezrobotne. 

Kryterium usunięte 

 

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w 

szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET) 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy 

nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 

marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

Lp. konkursu 1 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         X   

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony 
na rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 
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Rodzaj 
sposobu 

rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi 
przez IP/IZ 

 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 
100 tys. euro) 

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

10 000 000 PLN 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5,00 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane 

do realizacji w 

ramach 

konkursu 

TYP PROJEKTU 2 – PROJEKTY STAŻOWE 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców:  

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 

umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże 

spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i 

Staży oraz wysokiej jakości szkolenia służące podniesieniu kompetencji lub 

kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na określonym stanowisku. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

  30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 
444 
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wsparciem w programie 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie 
44 

3. Liczba osób biernych zawodowo, 

nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w 

programie 

podlega monitorowaniu 

4. Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie 
111 

5. Liczba osób objętych wsparciem w 

zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

444 

6. Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 

8 000 000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. GRUPA DOCELOWA - Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru 

województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze 

województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, w 

tym: 

-  osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 - muszą 

stanowić minimum 80% wszystkich uczestników projektu,  

- osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z 

niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, 

imigranci i reemigranci – nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich uczestników projektu. 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu 

konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.  

 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie 

kryterium wynika z 

konieczności objęcia 

wsparciem osób, 

znajdujących się w: 

- niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy na 

obszarze województwa 

łódzkiego, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 



 

Strona 8 z 16 

spowodowanej między 

innymi sytuacją 

powstałą w wyniku 

pandemii koronawirusa 

Covid 19.  

Osoby, które straciły 

zatrudnienie w wyniku 

pandemii Covid 19 

mogą mieć trudności w 

znalezieniu 

zatrudnienia, między 

innymi z uwagi na 

trudną sytuację 

ekonomiczną kraju 

dlatego niezbędne jest 

objęcie ich wsparciem. 

 

Wsparcie osób z grup 

w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy 

powinno wynikać z 

diagnozy sytuacji 

społeczno – 

gospodarczej. Projekt 

może być skierowany 

do jednej lub kilku z 

ww. grup. 

W przypadku 

kwalifikowania się do 

projektu uczestnika 

należącego do kilku 

grup docelowych status 

na rynku pracy (osoba 

bierna zawodowo lub 

bezrobotna) ma 

pierwszeństwo.  

Wskazanie jako grupy 

docelowej osób 

zamieszkujących lub 

uczących się na terenie 

województwa łódzkiego 

jest zgodne z zasadą 

zapewnienia 

szerokiego dostępu do 

wsparcia udzielonego w 

ramach PO WER. 

Kryterium miejsca 

zamieszkania lub nauki 

nie ma zastosowania w 

przypadku realizacji 
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wsparcia skierowanego 

do imigrantów i 

reemigrantów 

zamierzających przybyć 

do Polski w celu 

osiedlenia się i którzy 

wyrażają chęć udziału 

w projekcie EFS. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

2. REALIZACJA WSPARCIA - Projekt będzie realizowany w formule tzw. projektu stażowego, 

zgodnie z warunkami opisanymi w dokumencie "Staże z PO WERem. Zalecenia dotyczące 

realizacji projektów stażowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój". 

Beneficjent zapewnia w szczególności:  

a) otwartą rekrutację uczestników stażu; 

b) otwarty nabór ofert staży oraz podmiotów przyjmujących na staż; 

c) przejrzyste zasady rekrutacji stażystów; 

d) dopasowanie profili stażystów do potrzeb pracodawców, a programu stażu do preferencji i 

potrzeb stażystów; 

e) możliwość organizacji szkoleń dla uczestników staży, służących podniesieniu kompetencji 

lub kwalifikacji, które są zgodne z tematyką stażu. 

Uzasadnienie: 

Projekty stażowe 

rozumiane są zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy 

na lata 2014 - 2020.  

Wprowadzenie 

kryterium ma na celu 

zapewnienie realizacji 

kompleksowych 

projektów stażowych, a 

także zagwarantowanie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wszystkim uczestnikom 

analogicznego zakresu 

wsparcia. Dokument 

"Staże z PO WERem. 

Zalecenia dotyczące 

realizacji projektów 

stażowych w Programie 

Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój" 

stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

3. BENEFICJENT - Wnioskodawca spełnia warunki określone dla Typu 1 lub Typu 2 lub Typu 3 lub 

Typu 4 beneficjenta:  

TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie spełniają poniższe warunki: 

a) działają jako organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia  (organizacje te powinny 

posiadać doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej),  

b) w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzili działalność w 

zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany 

projekt, 

c) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,  

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o 

dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia), 

e) posiadają bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji 

projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie). 

TYP 2: Beneficjenci którzy spełniają łącznie poniższe warunki:  

a) są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców lub związkiem 

pracodawców, przy czym w przypadku przedsiębiorców – zatrudniają minimum 10 

pracowników (w oparciu o umowę o pracę), 

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,  

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy 

stażowe lub programy praktyk, 

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o 

dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia). 
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TYP 3: Beneficjenci którzy spełniają łącznie poniższe warunki:  

a) są uczelniami  lub szkołami realizującymi kształcenie zawodowe,   

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, 

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy 

stażowe lub programy praktyk, 

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o 

dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na 

poziomie lokalnym). 

TYP 4: Beneficjent który spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) jest Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu 

pracowników i w wyszukiwaniu miejsc pracy,  

b) posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w którym będzie realizowany projekt, 

c) posiada bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji 

projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie), 

d) ma wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o 

dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na 

poziomie lokalnym). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wybór do realizacji 

wsparcia podmiotów, 

które posiadają 

odpowiedni potencjał, a 

także wiedzę i 

doświadczenie w 

zakresie specyfiki 

lokalnego rynku pracy, 

w tym posiadają wiedzę 

na temat sytuacji osób 

pozostających bez 

pracy na terenie 

danego województwa/ 

powiatu oraz wiedzę na 

temat potrzeb 

pracodawców w danym 

regionie. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

TAK X NIE  
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2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

4. REALIZACJA WSPARCIA - Beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie aktywne działania 

(inne niż działania informacyjne typu rekrutacja poprzez stronę internetową), które podejmie celem 

dotarcia do potencjalnych uczestników stażu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie 

kryterium ma na celu 

zagwarantowanie 

prowadzenia przez 

beneficjenta aktywnej i 

otwartej rekrutacji do 

projektu stażowego. 

Przykładowe rodzaje 

działań, które mogą być 

podejmowane zostaną 

opisane w regulaminie 

konkursu. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. REALIZACJA WSPARCIA - Beneficjent zapewni, że podmiotami przyjmującymi na staż są 

podmioty należące do jednej lub kilku poniższych kategorii: 

a) Mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 5 osób lub małe lub średnie 

przedsiębiorstwo; 

b) Organizacja pozarządowa zatrudniająca co najmniej 5 pracowników (w oparciu o umowę 

o pracę); 

c) Instytucja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki budżetowe. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wybór podmiotów 

przyjmujących na staż 

zgodnie z katalogiem 

zawartym w 

dokumencie „Staże z 

PO WERem. Zalecenia 

dotyczące realizacji 

projektów stażowych w 

Programie 

Operacyjnym Wiedza 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Edukacja Rozwój”. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

6. REALIZACJA WSPARCIA - Projekt nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 

Uzasadnienie: 

W szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na 

wniosek lub za zgodą 

IOK istnieje możliwość 

wydłużenia okresu 

realizacji projektu poza 

limit określony w 

kryterium, jeżeli w 

ocenie IOK taka zmiana 

przyczyni się do 

osiągnięcia założeń 

projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

7. REALIZACJA WSPARCIA - W przypadku wsparcia w projekcie osób pełniących funkcje 

opiekuńcze (nad dzieckiem lub osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) 

beneficjent umożliwi skorzystanie z refundacji kosztów opieki, poprzez przyznawanie tej formy 
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wsparcia w trakcie udziału danej osoby w projekcie. 

Uzasadnienie: 

Osoby wymagające 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu należy 

rozumieć zgodnie z 

definicją zawartą w 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 

2014-2020. 

Sposób spełnienia tego 

kryterium (zakres 

współpracy) powinien 

być opisany we 

wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

8. REALIZACJA WSPARCIA - W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów 

efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych. 

Uzasadnienie: 

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. 

Zastosowane w 

projekcie minimalne 

progi efektywności 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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zatrudnieniowej dla 

poszczególnych grup 

docelowych będą 

zgodne z 

obowiązującymi 

progami efektywności 

określonymi w 

komunikacie, o którym 

mowa w Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

9. BENEFICJENT - Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu. 

Uzasadnienie: 

Ocenie podlega, czy 

wkład własny stanowi 

nie mniej niż 5,00% 

kwalifikowalnych 

wydatków projektu. 

Wkład własny nie może 

pochodzić od 

uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

10. REALIZACJA WSPARCIA - Minimalna wartość dofinansowania projektu stanowi wyrażoną w PLN 

równowartość kwoty 100 tys. EUR.  
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Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z 

konieczności 

zapewnienia zgodności z 

Wytycznymi  w zakresie 

kwalifikowalności 

wydatków w ramach 

EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020. W 

konkursie nie są 

planowane małe 

inicjatywy, w związku z 

tym wnioski o 

dofinansowanie 

projektów powinny być 

rozliczane na podstawie 

rzeczywiście 

ponoszonych wydatków. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym 

w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

KRYTERIA PREMIUJĄCE Nie dotyczy 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) Nie dotyczy 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU 

DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW 

POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE 

DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH 

REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


