Plan działania na rok 2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Województwo

lubuskie

Instytucja
Pośrednicząca

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Adres korespondencyjny

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(68) 45-65-314

Telefon
E-mail

(68) 45-65-350

Faks
sekretariat@efs.lubuskie.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych

Imię i nazwisko: Jan Rzeszotnik
Tel: (68) 45-65-318
Fax: (68) 45-65-350
E-mail: j.rzeszotnik@efs.lubuskie.pl

Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze

Numer Działania lub
Poddziałania

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra

Adres korespondencyjny

(68) 456-56-10

Telefon
E-mail

(68) 327-01-11

Faks
wup@wup.zgora.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Numer Działania lub
Poddziałania

n/d

Adres korespondencyjny
Telefon

n/d

n/d
n/d

n/d

Faks

E-mail

n/d

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

n/d

n/d

n/d

KARTA DZIAŁANIA 6.1
Poddziałanie 6.1.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
2.689.000,00 PLN (Kwota alokacji na konkurs oraz ostatecznej kontraktacji środków w ramach
konkursu może ulec zmianie. Alokacja na konkurs określona będzie na podstawie algorytmu
wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.)
1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących
form wsparcia:
a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
b) staże/praktyki zawodowe;
c) szkolenia prowadzące do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
d) subsydiowanie zatrudnienia,
e) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowaniem zatrudnienia)
2. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i
międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich)
3. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w
ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż,
praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji
pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu
wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach przedmiotowego
konkursu - 260
w tym:
a) liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach – 140
b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie – 87
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 150
- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 30
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 35
- w tym liczba osób zamieszkujących z tereny wiejskie – 120
Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 260
Kryteria dostępu
1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które w momencie przystąpienia do projektu nie
ukończyły 30 roku życia.
Celem zastosowania kryterium jest skoncentrowanie
udzielanego wsparcia na osoby młode, znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za
tym idzie zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w Stosuje się do
Uzasadnienie:
wieku poniżej 30 roku życia.
typu/typów
1–3
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
operacji (nr)
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt jest skierowany wyłącznie do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego (w
przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadające jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego).
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
Stosuje się do
projektu na terenie województwa lubuskiego.
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
operacji (nr)
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej
dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym
obligatoryjnie typu operacji: staże/praktyki zawodowe.

Zgodnie z raportem końcowym zatytułowanym
„Zapotrzebowanie grup docelowych na określone
typy projektów” forma wsparcia wskazana w ww.
kryterium została najwyżej oceniona przez Stosuje się do
Uzasadnienie:
respondentów (tzn. osoby korzystające ze wsparcia
typu/typów
1–3
w ramach Priorytetu VI POKL).
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa
lubuskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu oraz umożliwienie uczestnikom projektu
Stosuje się do
maksymalnie
komfortowe
(pod
względem
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
organizacyjnym) uczestnictwo w projekcie.
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
5. Projektodawca w ramach jednego konkursu złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie
projektu.
Doświadczenia IP wskazują, iż większa liczba
wniosków składanych przez jednego Projektodawcę
koreluje z obniżeniem ich jakości merytorycznej i
uniemożliwia ocenę rzeczywistego potencjału
instytucjonalnego
Projektodawcy.
Celem
zastosowania kryterium jest ograniczenie ilości
wniosków składanych przez jednego Projektodawcę
na rzecz podniesienia jakości projektów składanego
Stosuje się do
w ramach konkursu. W przypadku złożenia przez
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
Projektodawcę więcej niż dwóch wniosków, w trakcie
operacji (nr)
trwania naboru – żaden ze złożonych wniosków nie
spełni kryterium dostępu.
W przypadku wycofania, w trakcie trwania naboru,
jednego lub dwóch wniosków - Projektodawca ma
prawo ponownie złożyć jeden lub dwa wnioski – w
zależności od liczby wniosków wycofanych.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
w oparciu o wewnętrzną ewidencję IOK.
6. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu
Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią
Komisji Europejskiej, która zaleca indywidualne
podejście do Beneficjenta oraz w celu osiągnięcia
Stosuje się do
Uzasadnienie:
niezbędnych wskaźników.
typu/typów
1-3
Weryfikacja kryterium będzie się odbywać na
operacji (nr)
podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
7. Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez minimum 40% uczestników projektu i w przypadku
udziału os. niepełnosprawnych, przez co najmniej 20% spośród nich
Celem zastosowania kryterium jest poprawienie
skuteczności działań zmierzających do reintegracji
zawodowej osób pozostających bez pracy. Sposób
pomiaru efektywności zatrudnieniowej (obrazujący
Stosuje się do
liczbę osób, które znalazły zatrudnienie w okresie
Uzasadnienie:
typu/typów
1– 3
trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie)
operacji (nr)
zostanie zawarty w dokumentacji konkursowej.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje szkolenia / kursy wraz z możliwością nabycia
WAGA
kwalifikacji, które uprawniać będą do podjęcia zatrudnienia w
5 pkt.
branżach: energetyka odnawialna lub ochrona środowiska.

Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią
Komisji Europejskiej, która zaleca promowanie
tworzenia miejsc pracy w sektorach, które wymagają
wsparcia w kontekście wyzwań strategicznych (w
Uzasadnienie:
tym zwłaszcza strategii Europa 2020).
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt obejmuje szkolenia / kursy w zawodach określonych jako
deficytowe na obszarze realizacji projektu. Jednocześnie
przedmiotowe szkolenia/kursy kończą się uzyskaniem powszechnie
uznawanego na rynku pracy certyfikatu bądź dyplomu wydanego
przez uprawnioną do tego instytucję, formalnie potwierdzającego
nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności.
Celem zastosowania kryterium jest przygotowanie
uczestników projektów do wykonywania pracy w tych
zawodach, w których szansa na znalezienie
zatrudnienia jest największa.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie się odbywać
poprzez sprawdzenie zgodności zapisów wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu z aktualnym na
czas opracowania wniosku dokumentem
opublikowanym przez WUP w Zielonej Górze pt.
„Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w
województwie lubuskim”. Ww. dokument
opracowywany jest przez Wydział Programów i
Uzasadnienie:
Analiz Rynku Pracy zgodnie z zapisami Ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tj. Dz..U. z 2008 roku Nr
69, poz. 415 z późn. zm., art.8, ust. 1 pkt 3 i art. 9
ust. 1 pkt 9) jest jednym z zadań samorządu
województwa oraz powiatu. Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych jest prowadzony przez
wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w
oparciu o opracowane przez Ministerstwo jednolite
dla wszystkich zalecenia metodyczne.
Dokument dostępny jest na stronie internetowej
WUP w Zielonej Górze.
3. Projekt kierowany jest w 100% do osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie:

4.

Liczba osób niepełnosprawnych w województwie
lubuskim, także wśród osób bezrobotnych, od lat
należy do jednych z większych w kraju. Celem
zastosowania kryterium jest zwiększenie ilości
projektów,
których
wdrożenie
wpłynie
na
zmniejszenie odsetka osób niepełnosprawnych w
grupie bezrobotnych w województwie lubuskim
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób samotnie wychowujących
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

Uzasadnienie:

Z analizy przeprowadzonej przez WUP w Zielonej
Górze wynika, że liczba osób z w/w grupy
bezrobotnych stale rośnie i stanowi wysoki odsetek
ogółu osób pozostających bez zatrudnienia (12,3%).
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie
wsparcia grupie osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, tak aby
możliwie szybko przywrócić je do aktywności
zawodowej.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1–3

WAGA

5 pkt

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1–3

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

10 pkt.

1

10 pkt.

1-3

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana alokacja

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
x
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
5.000.000,00 PLN (Kwota alokacji na konkurs oraz ostatecznej kontraktacji środków w ramach
konkursu może ulec zmianie. Alokacja na konkurs określona będzie na podstawie algorytmu
wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.)
1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form
wsparcia:
a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
b) staże/praktyki zawodowe
c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
d) subsydiowanie zatrudnienia
e) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem
zatrudnienia)
2. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i
międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich)
3. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w
ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż,
praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji
pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu
wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach przedmiotowego
konkursu - 485
w tym:
a) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 320
- w tym liczba osób niepełnosprawnych –100
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 150
- w tym liczba osób zamieszkujących z tereny wiejskie – 142
b) liczba osób w wieku 50-64 lata - 485
Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 485
Kryteria dostępu
1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, który w momencie przystąpienia do projektu
ukończyły 50 rok życia.
Celem zastosowania kryterium jest skoncentrowanie
udzielanego wsparcia na osoby 50+, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym
Stosuje się do
idzie zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
powyżej 50 roku życia.
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt jest skierowany wyłącznie do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego (w
przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubuskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadające
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego).
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
Stosuje się do
projektu na terenie województwa lubuskiego.
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
operacji (nr)
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej
dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym
obligatoryjnie typu operacji: staże/praktyki zawodowe.
Zgodnie z raportem końcowym zatytułowanym
„Zapotrzebowanie grup docelowych na określone
typy projektów” forma wsparcia wskazana w ww.
kryterium
została
najwyżej
oceniona
przez Stosuje się do
Uzasadnienie:
respondentów (tzn. osoby korzystające ze wsparcia
typu/typów
1–3
w ramach Priorytetu VI POKL).
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie
województwa lubuskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu oraz umożliwienie uczestnikom projektu
Stosuje się do
maksymalnie
komfortowe
(pod
względem
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
organizacyjnym) uczestnictwo w projekcie.
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
5. Projektodawca w ramach jednego konkursu złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie
projektu.
Doświadczenia IP wskazują, iż większa liczba
wniosków składanych przez jednego Projektodawcę
koreluje z obniżeniem ich jakości merytorycznej i
uniemożliwia ocenę rzeczywistego potencjału
instytucjonalnego
Projektodawcy.
Celem
zastosowania kryterium jest ograniczenie ilości
wniosków składanych przez jednego Projektodawcę
na rzecz podniesienia jakości projektów składanego
Stosuje się do
w ramach konkursu. W przypadku złożenia przez
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
Projektodawcę więcej niż dwóch wniosków, w trakcie
operacji (nr)
trwania naboru – żaden ze złożonych wniosków nie
spełni kryterium dostępu.
W przypadku wycofania, w trakcie trwania naboru,
jednego lub dwóch wniosków - Projektodawca ma
prawo ponownie złożyć jeden lub dwa wnioski – w
zależności od liczby wniosków wycofanych.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
w oparciu o wewnętrzną ewidencję IOK.
6. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu
Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią
Komisji Europejskiej, która zaleca indywidualne
podejście do Beneficjenta oraz w celu osiągnięcia
Stosuje się do
Uzasadnienie:
niezbędnych wskaźników.
typu/typów
1–3
Weryfikacja kryterium będzie się odbywać na
operacji (nr)
podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
7. Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez minimum 35% uczestników projektu i w przypadku
udziału os. niepełnosprawnych, przez co najmniej 20% spośród nich
Celem zastosowania kryterium jest poprawienie
skuteczności działań zmierzających do reintegracji
zawodowej osób pozostających bez pracy. Sposób
pomiaru efektywności zatrudnieniowej (obrazujący
Stosuje się do
liczbę osób, które znalazły zatrudnienie w okresie
Uzasadnienie:
typu/typów
1– 3
trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie)
operacji (nr)
zostanie zawarty w dokumentacji konkursowej.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje szkolenia / kursy wraz z możliwością nabycia
WAGA
kwalifikacji, które uprawniać będą do podjęcia zatrudnienia w
5 pkt.
branżach: energetyka odnawialna lub ochrona środowiska.
Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią
Komisji Europejskiej, która zaleca promowanie
tworzenia miejsc pracy w sektorach, które wymagają
Stosuje się do
wsparcia w kontekście wyzwań strategicznych (w
Uzasadnienie:
typu/typów
1–3
tym zwłaszcza strategii Europa 2020).
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt obejmuje szkolenia / kursy w zawodach określonych jako
deficytowe na obszarze realizacji projektu. Jednocześnie
przedmiotowe szkolenia/kursy kończą się uzyskaniem powszechnie
WAGA
5 pkt
uznawanego na rynku pracy certyfikatu bądź dyplomu wydanego
przez uprawnioną do tego instytucję, formalnie potwierdzającego
nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

Uzasadnienie:

3.

Projekt kierowany jest w 100% do osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie:

4.

Celem zastosowania kryterium jest przygotowanie
uczestników projektów do wykonywania pracy w tych
zawodach, w których szansa na znalezienie
zatrudnienia jest największa.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie się odbywać
poprzez sprawdzenie zgodności zapisów wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu z aktualnym na
czas opracowania wniosku dokumentem
opublikowanym przez WUP w Zielonej Górze pt.
„Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w
województwie lubuskim”. Ww. dokument
opracowywany jest przez Wydział Programów i
Analiz Rynku Pracy zgodnie z zapisami Ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tj. Dz..U. z 2008 roku Nr 69,
poz. 415 z późn. zm., art.8, ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1
pkt 9) jest jednym z zadań samorządu województwa
oraz powiatu. Monitoring zawodów deficytowych i
nadwyżkowych jest prowadzony przez wszystkie
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w oparciu o
opracowane przez Ministerstwo jednolite dla
wszystkich zalecenia metodyczne.
Dokument dostępny jest na stronie internetowej
WUP w Zielonej Górze.

Liczba osób niepełnosprawnych w województwie
lubuskim, także wśród osób bezrobotnych, od lat
należy do jednych z większych w kraju. Celem
zastosowania kryterium jest zwiększenie ilości
projektów,
których
wdrożenie
wpłynie
na
zmniejszenie odsetka osób niepełnosprawnych w
grupie bezrobotnych w województwie lubuskim
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób długotrwale bezrobotnych

Uzasadnienie:

Z danych statystycznych prowadzonych przez WUP
w Zielonej Górze wynika, że według stanu na koniec
2012 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych
stanowiła 47% ogółu osób pozostających bez
zatrudnienia, z czego ok. 17% stanowią osoby
powyżej 50 roku życia.
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie
wsparcia grupie osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, tak aby możliwie
szybko przywrócić je do aktywności zawodowej.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1–3

10 pkt.

1

10 pkt.

1–3

Poddziałanie 6.1.3
Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Beneficjent systemowy

nd
Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Lubuskim

01.2008 - 12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

130 827 756,66 PLN
42 990 500,00 PLN
173 818 256,66 PLN
W tym krajowy wkład publiczny:
W tym krajowy wkład publiczny:
W tym krajowy wkład publiczny:
19 624 163,49 PLN
6 448 575,00 PLN
26 072 738,49 PLN
Kryteria dostępu (dotyczą wyłącznie rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania Planu
działania)
1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu.
Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią Instytucji Zarządzającej
PO KL, która proponuje stosowanie profilowanego wsparcia pod kątem
Uzasadnienie: potrzeb regionalnego rynku pracy.
Weryfikacja kryterium będzie się odbywać na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne w następujących proporcjach:
a) co najmniej 50% uczestników stanowią osoby do 30 roku życia.
b) co najmniej 30% uczestników stanowią osoby powyżej 50 roku życia
c) co najmniej 15% uczestników stanowią osoby długotrwale bezrobotne
Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych grup
docelowych.
Zgodnie ze stanowiskiem grupy roboczej Komitetu Monitorującego PO KL
ds. młodzieży, celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia
osobom młodym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a
co za tym idzie zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku poniżej 30
roku życia. Ponadto istotne pozostaje kierowanie wsparcia do osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których należą osoby
Szczegółowe kryteria
50+ oraz długotrwale bezrobotne. Na koniec II kwartału 2012 r.
wyboru projektów
w województwie lubuskim odnotowano 14 796 bezrobotnych powyżej 50
roku życia, stanowiących 25,5% ogółu bezrobotnych. W stosunku do II
Uzasadnienie:
kwartału 2011 r. liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększyła się
o 1 301 osób, a ich udział, w ogólnej liczbie bezrobotnych, zwiększył się
o 1,4 %. Jednocześnie, na koniec II kwartału 2012 r., odnotowano 27 647
osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 47,6% ogółu bezrobotnych.
W stosunku do II kwartału 2011 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych
zwiększyła się o 1 236 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
zwiększył się o 0,5%.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3.Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących
proporcjach:
a) min. 35% uczestników będących w wieku 50+ lub
b) min. 40% uczestników w wieku poniżej 30 lat lub
c) min. 20% niepełnosprawnych uczestników lub
d) min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych lub
e) min. 45% uczestników nie należących do żadnej z wymienionych grup
Celem zastosowania kryterium jest poprawienie skuteczności działań
zmierzających do reintegracji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Uzasadnienie:
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

4. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie)
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom
znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie
zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych. .Na
koniec II kwartału 2012 r. w województwie lubuskim odnotowano 4 729
bezrobotnych niepełnosprawnych, stanowiących 8,1% ogółu bezrobotnych.
Uzasadnienie:
W stosunku do II kwartału 2011 r. liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zwiększyła się o 445 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
zwiększył się o 0,5%.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

KARTA DZIAŁANIA 6.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

UDA-POKL.06.02.00-08-001/10-00 DECYZJA
„Lubuski Przedsiębiorca”

Beneficjent systemowy

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Okres realizacji projektu

09.2010 – 04.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
5 342 744,00 PLN
W tym krajowy wkład publiczny:
801 411,60 PLN

w roku 2013
1 856 937,00 PLN
W tym krajowy wkład publiczny:
278 540,55 PLN

ogółem w projekcie
7 289 150,00 PLN
W tym krajowy wkład publiczny:
1 093 372,50 PLN

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarność działań podejmowanych w ramach Priorytetu VI POKL w województwie lubuskim z działaniami
finansowanymi z innych środków wspólnotowych zapewniona jest poprzez:



Wspólne oddziaływanie na rozwój gospodarczy regionu wsparcia udzielanego w ramach Działań 6.1 i 6.2 i działań
finansowanych z Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”.

W sferze instytucjonalnej komplementarność Działań realizowanych w ramach Priorytetu VI z działaniami finansowanymi
z innych środków zapewniana jest poprzez konsultacje zapisów Planu Działania z Instytucją Pośredniczącą II stopnia
(Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze), Departamentem Rozwoju Regionalnego oraz Departamentem
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Ponadto Plany
Działania w zakresie komplementarności weryfikowane są na poziomie regionalnym przez członków Podkomitetu
Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. W trakcie prac nad Planami Działań
prowadzone są również konsultacje społeczne realizowane w trybie korespondencyjnym. Propozycje zapisów Planów
Działania przedstawiane są również do zaopiniowania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2013 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym

26 799

26 799

100,00%

- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania

9 072

8 587

105,65%

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem), w tym:

3647

3 100

117,65%

- liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje
Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych

3600
47

3 053
47

117,92%
100,00%

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

296

190

155,79%

Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
3647
3358
gospodarczej (ogółem)
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

12

108,61%

Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2013 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym
9 300
7 270
- osoby z terenów wiejskich
3870
1 967
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
726
726
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
726
726
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

13

127,92%
196,75%
100,00%
100,00%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2013 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Wskaźniki produktu
Liczba osób znajdujących się w szcególnie trudnej sytuacji, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Priorytetu , w tym
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób z terenów wiejskich
Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej (ogółem), w tym:
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób z terenów wiejskich
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

12 870

9 998

128,73%

1 740
5 470
8 502

1 011
1 614
4 024

172,11%
338,91%
211,28%

2720

1 000

272,00%

210
1050
1442

101
162
403

207,92%
648,15%
357,82%

2400

1000

240,00%

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

14

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2013r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie
4 780
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie

15

4 780

100,00%

320

306

104,58%

320

306

104,58%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Kontraktacja 2013 r.
2013 r.

1.

wynikająca z
PD na 2012

2.

Wydatki 2013r.

Kontraktacja
Kontraktacja
narastająco
2014 r.
(w tym
wynikająca z PD wynikajca z
wynikająca z PD
na 2013
PD 2013
2013)*
4.

3.

5.

Ogółem
publiczne
6=7+8+9+10

Budżet państwa

7.

Budżet
JST
8.

Fundusz Pracy

PFRON

9.

10.

Wartość
Wydatki 2014wydatków w
2015 wynikające zatwierdzonych
z kontraktacji
wnioskach o
narastająco
płatność w 2013
r.
11.

12.

Działanie 6.1

1 600 000,00

50 679 500,00

0,00

224 435 274,93

51 698 206,97

8 489 467,87

59 991,88

43 148 747,22

0,00

9 239 868,25

13 000 000,00

Poddziałanie 6.1.1

1 600 000,00

7 689 000,00

0,00

43 609 176,54

7 426 019,75

7 426 019,75

0,00

0,00

0,00

9 239 868,25

3 000 000,00

Poddziałanie 6.1.2

0,00

0,00

0,00

7 007 841,73

1 281 687,22

1 063 448,12

59 991,88

158 247,22

0,00

0,00

0,00

Poddziałanie 6.1.3

0,00

42 990 500,00

0,00

173 818 256,66

42 990 500,00

0,00

0,00

42 990 500,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Działanie 6.2

2 500 000,00

0,00

0,00

39 699 101,96

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

Działanie 6.3

0,00

0,00

0,00

2 426 438,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100 000,00

50 679 500,00

0,00

266 560 814,96

55 698 206,97

12 489 467,87

59 991,88

43 148 747,22

0,00

10 239 868,25

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 909 540,00

1 726 019,75

1 050 868,25

863 009,88

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

600 000,00

1 000 000,00

300 000,00

RAZEM PRIORYTET VI
w tym projekty innowacyjne
w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

16

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Zielona Góra,

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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