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1. Informacje o instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego ma lata 2014-2020 

 

1.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 

Instytucja 

Zarząd Województwa Opolskiego  
Obsługiwany przez Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich  

Adres korespondencyjny Ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 

Telefon 77 54 16 200 

Faks 77 54 16 223 

E-mail dfe@opolskie.pl   

Dane do kontaktów roboczych k.michlik@opolskie.pl ,  77 54 16 204 

 

1.2 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY W OPOLU 

Instytucja Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  

Adres korespondencyjny 45-315 Opole, ul.  Głogowska 25c  

Telefon 77 44 16 701 

Faks 77 44 16 702 

E-mail wup@wup.opole.pl   

Dane do kontaktów roboczych 
77 44 17 474, 77 44 17 472 
a.kislak@wup.opole.pl   

 

mailto:dfe@opolskie.pl
mailto:k.michlik@opolskie.pl
mailto:wup@wup.opole.pl
mailto:a.kislak@wup.opole.pl
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1.3 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – STOWARZYSZENIE 
AGLOMERACJA OPOLSKA 

Instytucja 
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Adres korespondencyjny ul. Plac Wolności  6,  45-018 Opole  

Telefon 77 446 14 00 

Faks 77 44 59 612 

E-mail biuro@ao.opole.pl  

Dane do kontaktów roboczych info@ao.opole.pl ,  77 54 17 934, 77 44 61 404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:info@ao.opole.pl
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2. KARTY NABORÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

2.1  Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres projektu 
Programy aktywizacji zawodowej realizowanej przez 
Powiatowe Urzędy Pracy 

Cel szczegółowy RPO WO 2014-
2020 

Cel szczegółowy 1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących będących w 
gorszym położeniu ze względu na niskie zarobki, formę 
zatrudnienia oraz niestabilną sytuację zakładów pracy 

Priorytet Inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach naboru  

1) Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w tym m.in.1 : 
a) szkolenia, 
b) staże, 
c) przygotowanie zawodowe dorosłych, 
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
e) prace interwencyjne, 
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo 
związane z podjęciem działalności gospodarczej, 
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.) dla skierowanego 
bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, 
posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub 
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą potrzebującą 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na 
rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub 
bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w 
okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny 
zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi 

                                                 
1 W ramach projektu realizowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
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2.1  Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną, 
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. 
2) Dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (STW) o których mowa w art. 15 zzb, 
zzc i zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw skierowane do: 
a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 
niezatrudniający pracowników, 
b) mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, 
c) organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.2 

Uzasadnienie realizacji projektu 
w trybie pozakonkursowym3 

 

ND 

Cel główny projektu 

 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 
roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Główne zadania 
przewidziane do realizacji 
w projekcie ze wskazaniem grup 
docelowych 

1) Osoby od 30 roku życia4 pozostające bez pracy i 
zarejestrowane w PUP, którym do powrotu na rynek pracy 
niezbędne są formy pomocy, o których mowa w pkt 10, w tym 
zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy tj.: 
a) kobiety, 
b) osoby z niepełnosprawnościami, 
c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 
roku życia, 
g) migranci powrotni i imigranci. 
2) Pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i 
organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 

                                                 
2 Realizacja 2 typu projektu jest możliwa zgodnie z prawem krajowym do 30 czerwca 2021 r. 
3 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020. 
4 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
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2.1  Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)5. 
3) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
niezatrudniające pracowników6. 

Wnioskodawca 
Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego. 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą7 

 
ND 

Przewidywany okres realizacji 
projektu 

01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

Szacowany budżet projektu 
14 450 000,00  

Kryteria wyboru projektów 

 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Załącznik nr 1: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy realizowana przez PUP. 

Załącznik nr 2: Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi priorytetowej  VII 
Konkurencyjny rynek pracy 

                                                 
5 Wsparcie dotyczy wyłącznie osób od 30 roku życia (od dnia 30 tych urodzin). 
6 Wsparcie dotyczy wyłącznie osób od 30 roku życia (od dnia 30 tych urodzin). 
7 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE –  

UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE  

DLA DZIAŁANIA 7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

REALIZOWANA PRZEZ PUP 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wnioskodawca uprawniony do 

składania wniosku. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 
Rodzaj potencjalnych beneficjentów określony w 

"Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

2. 
Typ projektu możliwy do realizacji w 

ramach działania. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020", piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku projektowego. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Wniosek spełnia warunki finansowe 

(m.in. wartość kwotowa, wysokość 

procentowa wnioskowanego 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi 

w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-

2020” .  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

dofinansowania; całkowita wartość 

projektu). 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki horyzontalne. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla 

wskaźników, których realizację zakłada w ramach projektu 

określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych 

wpisuje zero. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 
Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera przynajmniej 

dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

6. 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu 

z ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie: 

Wniosek  

o 
Bezwzględny 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r.   

o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

dofinansowa

nie 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

 

7. 

Do  dofinansowania nie może zostać 

wybrany projekt, który został usunięty z 

wykazu projektów zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do SZOOP.  

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na 

lata 2014-2020. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

8. Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem formularza wniosku 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną 

wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone 

lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie 

od tego, czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały 

dokonane przez beneficjenta. 

  9. Projekt wpisany na listę projektów w 

SZOOP 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

Bezwzględny 

 

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020” .  
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wybrane wskaźniki są 
adekwatne do określonego 
na poziomie projektu celu/ 
typu projektu/ grupy 
docelowej. 

Wniosek  

o   

dofinanso

wanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres 

rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele/ grupy 

docelowe. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

2. 

Założone wartości 
docelowe wskaźników 
większe od zera są realne 
do osiągnięcia 

Wniosek  

o 

dofinanso

wanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca 

realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla 

realizacji przedsięwzięcia. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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3. 

 

 

 

 

Prawidłowość sporządzenia 

budżetu projektu, w tym:  

- kwalifikowalność 

wydatków. 

Wniosek  

o 

dofinanso

wanie 

Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

(oświadczenie), wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 

Zgodność z 

prawodawstwem unijnym 

oraz właściwymi zasadami 

unijnymi w tym: 

-1.  zasadą równości 

kobiet i mężczyzn w 

oparciu o standard 

minimum, 

 

-2zasadą równości szans i 

niedyskryminacji  

w tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

 

 

 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn  w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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(w rozumieniu  

zapewnienia dostępności 

do oferowanego w 

projekcie wsparcia dla 

wszystkich jego 

uczestników oraz 

zapewnienie dostępności 

wszystkich produktów 

projektu (które nie 

zostały uznane za 

neutralne) dla wszystkich 

ich użytkowników, 

zgodnie ze standardami 

dostępności, 

stanowiącymi załącznik 

do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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unijnych na lata 2014-

2020), 

 

3. zasada 

zrównoważonego 

rozwoju. 

2. 

Zgodność z 

prawodawstwem  

krajowym,  

w tym z przepisami ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 

Zgodność z zasadami 

dotyczącymi pomocy 

publicznej/de minimis. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze 

Szczegółowym  Opisem  

Osi Priorytetowych RPO 

WO 2014-2020, EFS,  w 

tym: 

- grup docelowych, 

- limitów i ograniczeń w 

realizacji projektów (jeżeli 

dotyczy).  

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA DZIAŁANIA  

7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY REALIZOWANA PRZEZ PUP 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji 

osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej, 

informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli 

zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę oraz 

samozatrudnienie) na minimalnym poziomie 

wskazanym w komunikacie Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w 

okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. 

Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na 

podstawie metodologii określonej w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności 

zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych będą 

zgodne z obowiązującymi progami efektywności określonymi 

w komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i 

zostaną wskazane w procedurze pozakonkursowej. 
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Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej 
stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej. 
 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja  osoby w wieku 50 lat i 

więcej jest zgodna z definicją zawartą w dokumencie IZRPO 

WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu 

RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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3. 

Projekt zakłada, iż co najmniej 40% grupy docelowej 

stanowią kobiety. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy tj. kobiet.  Ocena kryterium może 

skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku 

życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 

roku życia lub co najmniej jedno dziecko z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

 W RPO WO na lata 2014-2020 została wskazana główna 

grupa docelowa: 

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne 

zawodowo, w tym zwłaszcza: 

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami 

do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Wsparcie do pozostałych grup zostaje ograniczone zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 
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g) migranci powrotni i imigranci. 

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 
30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób ujętych 
w pkt b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni stanowić 
więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem. 
Grupa ta może korzystać z form wsparcia z 
zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do 
podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 
kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia 
kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub 
do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Do projektu kwalifikują się osoby od 30 roku życia 

pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP. Wsparcie jest 

kierowane do osób bezrobotnych, którym do aktywizacji 

zawodowej i powrotu na rynek pracy niezbędna jest przede 

wszystkim pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku 

pracy.  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi 

priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy 

  

 DZIAŁANIE 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (PI 8i)  

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM : listopad 2021 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie [os.] 

1605 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] 401 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 81 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 304 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 1074 

6. 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie [os.] 

180 

7. 
Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w 
programie [os.] 

8 

8. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 
(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

53% 

9. 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 
(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

8% 

10. 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 

180 

 

 

 

 


