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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

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
5.000.000,00 PLN
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.
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 doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu
prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
Kryteria dostępu
1. 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.
1–3
Uzasadnienie:
typu/typów
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
operacji (nr)
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. 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.
3. 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.
4. Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby wyłącznie jednej z poniższych kategorii: a) osoby w
wieku powyżej 50 roku życia; b) osoby w wieku poniżej 25 roku życia; c) osoby niepełnosprawne.
Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których wdrożenie wpłynie na
zmniejszenie odsetka osób 50+, osób poniżej 25
roku życia oraz osób niepełnosprawnych w grupie
osób bezrobotnych w województwie lubuskim.
Ponadto wdrożenie projektów spełniających
powyższe kryterium przyczyni się do osiągnięcia
Stosuje się do
Uzasadnienie:
celów określonych w programach rządowych.
typu/typów
1-3
Wymóg skierowania wsparcia do jednorodnej grupy
operacji (nr)
odbiorców wynika z konieczności dostosowania form
wsparcia do różnych potrzeb i oczekiwań każdej z
ww. grup.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
5. Identyfikacja potrzeb Beneficjentów 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.
6. 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
25 roku życia; lub c) min. 30% niepełnosprawnych uczestników..
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
1– 3
Uzasadnienie:
typu/typów
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
10 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
1–3
Uzasadnienie:
typu/typów
tym zwłaszcza strategii Europa 2020).
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla osób poprzez
zastosowanie łącznie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia
WAGA
10 pkt.
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
Stosuje się do
oceniona
przez
respondentów
(tzn.
osoby
Uzasadnienie:
typu/typów
1
korzystające ze wsparcia w ramach Priorytetu VI
operacji (nr)
POKL).
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby w wieku powyżej 50 roku
WAGA
10 pkt.
życia.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których wdrożenie wpłynie na
zmniejszenie odsetka osób 50+ w grupie osób
bezrobotnych w województwie lubuskim.
Do tej pory grupa osób w wieku 50+, spośród grup
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
wskazanych w kryterium dostępu, uzyskała
najmniejsze wsparcie.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Poddziałanie 6.1.2
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Beneficjent systemowy

Decyzja - 06.01.02-08-003/09, tytuł: "Po dyplom!" studia podyplomowe dla pracowników
Publicznych Służb Zatrudnienia
Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

1.07.2010 – 30.09.2012

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
466 200,00 PLN

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
116 260,00 PLN

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
582 460,00 PLN

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 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
111 291 286,90 PLN

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
17 964 555,00 PLN

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
147 220 398,00 PLN

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Identyfikacja potrzeb Beneficjentów poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu.
Uzasadnienie:

Kryterium zostało zastosowane zgodnie z sugestią Instytucji Zarządzającej

PO KL, która proponuje stosowanie profilowanego wsparcia pod kątem
potrzeb regionalnego rynku pracy.
Weryfikacja kryterium będzie się odbywać na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Projekt w co najmniej 50% obejmuje wsparciem osoby z poniższych kategorii: a) osoby
bezrobotne w wieku 50 – 64 lata; b) osoby bezrobotne do 25 roku życia; c) osoby długotrwale
bezrobotne. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy
docelowej.
Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom
znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie
zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia,
Uzasadnienie: bezrobotnych osób do 25 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych w
województwie lubuskim.
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 25 roku życia; lub c) min. 30% niepełnosprawnych uczestników. Zatrudnienie
uczestnika powinno nastąpić w okresie do 6 miesięcy od zakończenia jego udziału w
projekcie, lecz nie później niż do 100 dni po zakończeniu projektu.
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
Uzasadnienie: zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

KARTA DZIAŁANIA 6.2

LP. Konkursu:

A.1

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

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
III kw. x IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
2.500.000,00 PLN
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, (w tym w
formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy
naukowej i technologii) obejmujące:
•
przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości
50 tys. zł na osobę,
•
doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób
rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany wyłącznie do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego a
rekrutacja prowadzona jest na całym jego obszarze (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
projektu na terenie województwa lubuskiego.
Stosuje się do
Ponadto zasadne jest umożliwienie przystąpienia do
1,
Uzasadnienie:
typu/typów
projektu wszystkim mieszkańcom regionu.
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu..

2. 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
1,
Uzasadnienie:
typu/typów
organizacyjnym) uczestnictwo w projekcie.
operacji (nr)
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
odpowiednio dużego stopnia skuteczności
i oddziaływania przyjmowanych do realizacji
projektów. Dodatkowo, z uwagi na relatywnie
niewielką wysokość dostępnej alokacji, zasadne jest
Stosuje się do
maksymalne skoncentrowanie pomocy finansowej na
Uzasadnienie:
typu/typów
1
rzecz beneficjentów ostatecznych i ograniczenie do
operacji (nr)
niezbędnego minimum kosztów zarządzania
projektem.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
Kryteria strategiczne
Uzasadnienie:
-

Projekty, których realizacja jest kontynuowana
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 – 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
1 338 964,56

w roku 2012
4 043 221,44

ogółem w projekcie
7 289 150,00 PLN

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

E. PROJEKTY PONADNARODOWE
E.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
Konkursu

E.1.1

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Planowany termin ogłoszenia
konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

x

Otwarty
Typ konkursu
Zamknięty
Planowana alokacja

1.600.000,00 zł
1.

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
oraz nabywania kompetencji kluczowych

2.

Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

3.

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

4.

Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in.
poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza

5.

Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym

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

Forma/y działań
kwalifikowalnych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
ponadnarodowe

x

1.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i
spotkań.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2, 3, 4, 5

2.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2, 3, 4, 5

3.

Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty
studyjne

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2, 3, 4, 5

4.

Wypracowywanie nowych rozwiązań

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2, 3, 4, 5

TAK

Komponent
ponadnarodowy

TAK

do projektu
standardowego
Kryteria dostępu
1.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego (w
przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
lubuskiego).

Uzasadnienie:

2.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1, 2, 3, 4, 5

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie
prawidłowej
realizacji
projektów ponadnarodowych, które ze
względu na swoją specyfikę nie powinny
być realizowane w terminie krótszym niż
rok. Jednocześnie ewentualne trudności
w rozliczeniu projektu powodowane
złożonością współpracy ponadnarodowej
wymaga
zagwarantowania
czasu
wystarczającego na właściwe jego
rozliczenie przed zakończeniem realizacji
Programu.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie odpowiednich
zapisów
w
punkcie
wniosku
o
dofinansowanie
realizacji
projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1, 2, 3, 4, 5

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.

Uzasadnienie:

5.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. Jednocześnie zakończenie
projektu wypada nie później niż 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie:

4.

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie osiągnięcia wskaźników
związanych z realizacją projektu na
terenie województwa lubuskiego.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie możliwości przeprowadzenia
skutecznej
kontroli
projektu
oraz
umożliwienie
uczestnikom
projektu
maksymalnie komfortowe (pod względem
organizacyjnym)
uczestnictwo
w
projekcie.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1, 2, 3, 4, 5

Projekt zakłada realizację współpracy ponadnarodowej w oparciu o przynajmniej jeden z
następujących modeli: Model nr 2 – równoległe tworzenie nowatorskich rozwiązań; Model
nr 3 – import, eksport lub przyjęcie nowych metod oraz zaadaptowanie ich do własnej
sytuacji; Model nr 4 – wspólne tworzenie produktu lub systemu.

Uzasadnienie:

6.

Celem zastosowania kryterium jest
realizacja współpracy ponadnarodowej w
sposób
zapewniający
największą
skuteczność oferowanego wsparcia.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1, 2, 3, 4, 5

Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez min. 35 % uczestników projektu.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest
poprawienie
skuteczności
działań
zmierzających do reintegracji zawodowej
osób pozostających bez pracy. Sposób
pomiaru efektywności zatrudnieniowej
(obrazujący liczbę osób, które znalazły
zatrudnienie w okresie trzech miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie) zostanie
zawarty w dokumentacji konkursowej.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1, 2, 3,

WAGA
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Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1, 2, 3, 4, 5

Kryteria strategiczne
1.

Projekt zapewnia wdrażanie i upowszechnianie
rozwiązań wypracowanych w ramach współpracy
ponadnarodowej

Uzasadnienie:

2.

Upowszechnianie
i
wdrażanie
wypracowanych rozwiązań pozytywnie
wpłynie na efektywność wydatkowanych
środków.
Wprowadzenie
kryterium
strategicznego zachęci Projektodawców
do
włączania
działań
upowszechniających
i
włączających
produkty
projektów
współpracy
ponadnarodowej
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Projekt
przewiduje
kontynuację
współpracy
ponadnarodowej
nawiązanej
w
ramach
EQUAL/innych programów/funduszy/projektów.

Uzasadnienie:

Doświadczenie w ramach realizacji
podobnych
projektów
wpłynie
na
zmniejszenie ryzyka wynikającego z
realizacji projektów partnerskich, a także
wpłynie pozytywnie na osiągnięcie
założonego/ych celu/ów projektu/ów
Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.

WAGA

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

20

1, 2, 3, 4, 5

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”.

•

Współoddziaływanie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich projektów realizowanych w ramach Działania 6.3
i projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
i wiejskich”, którego głównym celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (w tym
powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) poprzez zmianę dotychczasowych funkcji i adaptację terenów
oraz znajdujących się tam obiektów na inne cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne,
rekreacyjne, kulturalne i turystyczne.

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
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

23 200

26 314

88,17%

- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania

7 100

8 587

82,68%

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

3100

3 100

100,00%

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

3070
30

3 053
47

100,56%
63,83%

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

270

190

142,11%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne

75,00%

45,00%

n/d

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

100,00%

100,00%

n/d

Wskaźniki rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
3100
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

92,32%

Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2012 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
7 270
3000
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

600

7 270
1 967

100,00%
152,52%

726

82,64%

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
97,00%
50,00%
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób
młodych (15-24 lata)
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
600
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

n/d
82,64%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2012 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 szcególnie trudnej sytuacji, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej (ogółem), w tym:
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób długotrwale bezrobotnych
- liczba osób z terenów wiejskich
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne i w grupach:
a) osoby niepełnosprawne
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) osoby z terenów wiejskich
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

9 998

9 998

100,00%

1 011
4 000
6 700

1 011
1 614
4 024

100,00%
247,83%
166,50%

1700

1 000

170,00%

70
650
1100
60

101
162
403
15

69,31%
401,23%
272,95%
400,00%

nd

nd

n/d

80,00%
95,00%
70,00%

35,00%
50,00%
50,00%

n/d
n/d
n/d

1700

1000

170,00%

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

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2012r.

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
4 000
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w
wieku 50-64 lata
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

4 295

93,13%

270

306

88,24%

39,00%

40,00%

n/d

270

306

88,24%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2012r.
2012 r.

1.

Kontraktacja
2012 r.

2.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2012 r.)

3.

Ogółem
publiczne

Budżet państwa

4.=5+6+7+8

5.

Budżet JST

6.

Fundusz Pracy

PFRON

7.

8.

Wartość
wydatków w
Wydatki 2013-2015
zatwierdzonych
wynikające z
wnioskach o
kontraktacji
płatność w danym
narastająco
roku
9.

10.

Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1
Poddziałanie 6.1.2
Poddziałanie 6.1.3
Działanie 6.2
Działanie 6.3
RAZEM PRIORYTET VI

22 964 555,00

172 691 935,00

31 964 555,00

13 400 000,00

570 000,00

17 994 555,00

0,00

23 717 325,58

43 353 398,11

5 000 000,00
17 964 555,00

35 228 982,00
8 207 111,00
129 255 842,00

10 000 000,00
4 000 000,00
17 964 555,00

10 000 000,00
3 400 000,00
0,00

0,00
570 000,00
0,00

0,00
30 000,00
17 964 555,00

0,00
0,00
0,00

4 932 057,48
820 711,10
17 964 557,00

8 844 049,85
2 060 351,87
32 448 996,39

2 500 000,00

41 054 769,72

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 642 190,79

10 306 583,08

0,00

2 545 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638 908,81

25 464 555,00

216 291 704,72

41 564 555,00

23 000 000,00

570 000,00

17 994 555,00

0,00

25 359 516,37

54 298 890,00

w tym projekty innowacyjne

0,00

6 393 717,12

3 000 000,00

3 000 000,00

1 500 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

0,00

w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

0,00
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Zielona Góra,

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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