Plan działania na rok 2010
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 siedziby

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Telefon

(0-68) 45-65-314

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

Faks

(0-68) 45-65-350

sekretariat@efs.lubuskie.pl
Imię i nazwisko: Jan Rzeszotnik
Tel: (0-68) 45-65-318
Fax: (0-68) 45-65-350
E-mail: j.rzeszotnik@efs.lubuskie.pl

Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
/ numer Działania lub
Poddziałania

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Adres siedziby

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra

Telefon
E-mail

(0-68) 456-56-10

Faks
wup@wup.zgora.pl
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(0-68) 370-01-11

KARTA DZIAŁANIA 6.1

Poddziałanie 6.1.1
LP. Konkursu:

A.1

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty

I kw.

X

II kw.

III
kw.

IV kw.

X

Typ konkursu
Zamknięty
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
oraz nabywania kompetencji kluczowych.
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących
form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami
zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:

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

a)

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;

b)

staże/praktyki zawodowe;

c)

szkolenia prowadzące do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

d)

subsydiowanie zatrudnienia.

5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez
zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.
7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu
prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).
8. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału
w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji
zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik
informacyjnych i komunikacyjnych.
9. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie
regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań
realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy.
10. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.
11. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca
zamieszkania – typ operacji nie może być stosowany jako odrębny(samodzielny) typ projektu.

Szczegółowe kryteria

Kryteria dostępu
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1. Projekt jest skierowany 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).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
projektu na terenie województwa lubuskiego.
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/typów
operacji
(nr)

1 – 11

2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i zakończenie realizacji projektu nie
przypada później niż 31.12.2012.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania
środków alokacji roku 2009.
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/typów
operacji
(nr)

1 – 11

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa
lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem)
oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający wskazany we
wniosku).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu.
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/typów
operacji
(nr)

1 – 11

4. Projektodawca w ramach jednej rundy konkursu złożył nie więcej niż jeden wniosek (kryterium
nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego).

Uzasadnienie:

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 jednego projektu składanego
w ramach konkursu.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się w oparciu o wewnętrzną ewidencję IOK.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1 – 11

5. Projektodawca w ostatnim zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku lub –
w wypadku Projektodawcy, który rozpoczął działalność po 1 stycznia 2009 r. - w okresie od
rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
uzyskał przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego dofinansowania (kryterium nie
stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie
ryzyka wynikającego z przyznania środków
podmiotom, które nie dysponują odpowiednim
doświadczeniem w zakresie zarządzania
środkami finansowymi o znacznej wartości.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1 – 11

punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w dokumentacji
konkursowej.
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Kryteria strategiczne
1. 100% Uczestników Projektu stanowią osoby powyżej 45 roku
życia. Ponadto działania będą dostosowane do specyficznych
potrzeb wyżej wymienionej grupy docelowej.

Uzasadnienie:

Na koniec roku 2007 osoby w wieku 45+
stanowiły 36% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych w województwie lubuskim. Ponadto
analiza GUS wskazuje, iż do roku 2035 liczba
osób będących w wieku produkcyjnym będzie
systematycznie maleć, przy jednoczesnym
wzroście liczby osób będących w wieku
poprodukcyjnym. Tym samym za konieczne
uznano wsparcie działań ukierunkowanych na
zapobieganie negatywnym skutkom tej sytuacji.
Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których wdrożenie wpłynie na
zmniejszenie odsetka osób 45+ w grupie osób
bezrobotnych w województwie lubuskim. Ponadto
wdrożenie projektów spełniających powyższe
kryterium przyczyni się do osiągnięcia celów
określonych w rządowym programie „Solidarność
pokoleń”.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

2. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby,
które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników w
okresie do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia projektu.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja
wsparcia na rzecz osób, które utraciły pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników, a tym
samym przeciwdziałanie negatywnym skutkom
spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na
rynku pracy. Weryfikacja spełniania kryterium
będzie odbywać się na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

3. Co najmniej 80% Uczestników Projektu stanowią mieszkańcy
powiatów lub gmin, których wskaźnik bezrobocia na koniec roku
2009 był wyższy od wskaźnika bezrobocia określonego dla
województwa lubuskiego na koniec roku 2009.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja
wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów, które
silniej niż pozostałe dotknięte są bezrobociem, jak
również podniesienie poziomu spójności
społeczno ekonomicznej regionu województwa.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

4. Projekt zapewnia wykorzystanie metody / modelu aktywizacji
zawodowej grup docelowych wypracowanej na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL dla osób pochodzących z
jednej lub dwóch wymienionych poniżej grup:
- kobiety ( w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy);
- osoby niepełnosprawne
oraz osoby z tej grupy/grup stanowią nie mniej niż 50 % uczestników
projektu.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest wykorzystanie
w projektach aktywizacji zawodowej
sprawdzonych i skutecznych instrumentów
wypracowanych w ramach PIW EQUAL
dotyczących specyficznych odbiorców wsparcia
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WAGA

5 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1–7

WAGA

5 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1–7

WAGA

5 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1–7

WAGA

5 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

–7

jakim są: osoby niepełnosprawne oraz kobiety (w
tym powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy).
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
5.Projekt realizuje wsparcie o charakterze pro-zatrudnieniowym co
oznacza, że wsparcie skierowane do uczestników projektu ma na
celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia oraz odpowiada na
zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Uzasadnienie:

Beneficjent
na
etapie
wnioskowania
o
dofinansowanie wykaże, że formy wsparcia, które
planuje realizować w ramach projektu przyczynią
się do podjęcia przez Beneficjenta zatrudnienia w
kierunku zgodnym z charakterem udzielanego
wsparcia. Należy wykazać, iż na lubuskim rynku
pracy istnieje zainteresowanie zatrudnieniem
osób, które przejdą określone
wsparcie
aktywizujące.

6.Projekt w 100% obejmuje co najmniej jeden z rodzajów szkoleń:
a. szkolenia zawodowe (kod zawodu w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8
grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania, Dz. U. z 2004 r., Nr 265, poz. 2644 z późn.
zm., powinien być wskazany we wniosku w punkcie 3.3)
kończące się uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez
akredytowane instytucje, potwierdzającego prawo do
wykonywania określonych w nim czynności i zadań
zawodowych oraz posiadanie kompetencji w zakresie
określonym w certyfikacie (z wyłączeniem certyfikatów
językowych i ECDL- w tym e-Citizen) lub
b. kursy i szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem
zaświadczenia, świadectwa, bądź dyplomu wydanym
przez publiczną lub niepubliczną: placówkę kształcenia
ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego oraz
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
prowadzącą kształcenie ustawiczne
w formach
pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną
prowadzącą działalność oświatową, dla której uzyskała
akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw nr 31 z 2006
poz. 216 ze zm. )

Uzasadnienie:

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń
znacznie korzystniejsze i dające bardziej
widoczne rezultaty są długotrwałe formy wsparcia
o charakterze zdecydowanie specjalistycznym
(zawodowym) niż duża liczba krótkoterminowych
szkoleń o charakterze ogólnym. Wydany na
zakończenie szkolenia certyfikat, dyplom lub
zaświadczenie daje pewność pracodawcy, że
osoba, która go uzyskała zdobyła odpowiednie
kwalifikacje i umiejętności. Pracownik zaś dzięki
niemu otrzymuje szansę na utrzymanie
zatrudnienia lub lepsze wynagrodzenie. Ponadto
w województwie lubuskim brakuje pracowników,
które sprostałyby obecnym potrzebom
rozwojowym przedsiębiorstw w regionie, w tym
zakresie (usługi rzemieślnicze, obsługa urządzeń
elektrotechnicznych)
Powyższe założenia są zgodne z celem
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WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

4

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

4

Poddziałanie 6.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

X

Typ konkursu
Zamknięty
1.
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in.
poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
a) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez
dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy;
b) szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i
studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających
na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych
przez nie zadań.
Kryteria dostępu

1. Projekt jest skierowany do pracowników publicznych służb zatrudnienia 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) – powiatowych
urzędów pracy oraz wojewódzkich urzędów pracy w zakresie zadań realizowanych przez
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty
merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
projektu na terenie województwa lubuskiego.
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/typów
operacji (nr)

1

2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i zakończenie realizacji projektu nie
przypada później niż 31.12.2012.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania środków
alokacji roku 2009.
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/typów
operacji (nr)

1a)

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy i zakończenie realizacji projektu nie
przypada później niż 31.12.2013.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania środków
alokacji roku 2009.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
Kryteria strategiczne
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1b)

1. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń kluczowych pracowników
PSZ w zakresie wsparcia osób bezrobotnych w wieku 45+.
Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których rezultaty przełożą się na
poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych
w wieku 45+, co wpisuje się w założenia rządowego
programu „Solidarność pokoleń”.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Uzasadnienie:

WAGA

10
pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10
pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

2. Projekt
zakłada
przeprowadzenie
szkoleń
kluczowych
pracowników PSZ w zakresie wsparcia osób bez wykształcenia
średniego.
Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których rezultaty przełożą się na
poprawę sytuacji na rynku pracy osób bez
wykształcenia średniego. Osoby bez wykształcenia
średniego stanowią blisko 65% ogółu bezrobotnych
(dane na koniec I kwartału 2009r.). W większości są
to osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i
poniżej (blisko 51%). Ponadto osoby bez
wykształcenia średniego stanowią ponad 70% osób
długotrwale bezrobotnych. Weryfikacja spełnienia
kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Projekty, których realizacja jest kontynuowana.
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane
w ramach projektu

1. Projekt służący wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie
poprzez studia podyplomowe pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy.

Beneficjent systemowy

Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany
w SzOP do realizacji w
trybie systemowym?

TAK

X
Jeżeli NIE –
należy uzasadnić

n/d

NIE

Okres realizacji projektu

Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie

Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

twarde

01.2009 – 02.2011

20072009

400 000,00 PLN
Liczba
kluczowych
pracowników
PSZ, którzy
zakończyli
udział w
szkoleniach
realizowanyc
h w systemie
pozaszkolny

w roku
2010

195 000,00 PLN

w roku
2010

Liczba
kluczowych
pracowników
PSZ, którzy
zakończyli
udział w
szkoleniach
realizowanych
w systemie
pozaszkolnym,
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ogółem w
projekcie

595 000,00 PLN

na koniec
realizacji
projektu

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

m, istotnych
z punktu
widzenia
regionalnego
rynku pracy.
- wzrost
pewności
siebie
i jednocześnie
podniesienie
jakości usług
świadczonych
przez urząd;
- korzystny
wpływ na
motywację do
pracy;
- podniesienie
umiejętności
interpersonaln
ych i
organizacyjnyc
h;
- poprawa
przepływu
informacji
między
pracownikami.

miękkie

istotnych
z punktu
widzenia
regionalnego
rynku pracy.

regionalnego rynku
pracy.

- wzrost
pewności
siebie
i jednocześnie
podniesienie
jakości usług
świadczonych
przez urząd;
- korzystny
wpływ na
motywację do
pracy;
- podniesienie
umiejętności
interpersonaln
ych i
organizacyjnyc
h;
- poprawa
przepływu
informacji
między
pracownikami.

- wzrost pewności
siebie
i jednocześnie
podniesienie
jakości usług
świadczonych
przez urząd;
- korzystny wpływ
na motywację do
pracy;
- podniesienie
umiejętności
interpersonalnych i
organizacyjnych;
- poprawa
przepływu
informacji między
pracownikami.

Poddziałanie 6.1.3
Projekty, których realizacja jest kontynuowana.
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
1.

Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 699, poz. 4151001, z późn.
zm.),
finansowane
ze
środków
Funduszu
Pracy,
związane
z realizacją następujących form wsparcia:

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane
w ramach projektu

a)

szkoleniami;

b)

stażami/przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

c)

przygotowaniem zawodowym dorosłych;

d)

pracami interwencyjnymi;

e)

wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy; prac interwencyjnych;

f)

przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanym z podjęciem
działalności gospodarczej.;

g)
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany

Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Lubuskim

TAK

X

Jeżeli NIE –
należy uzasadnić
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n/d

NIE

Okres realizacji projektu

Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie

01.2008 - 12.2013

20072009

twarde

Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

20072009

miękkie

40 254 940,82
PLN
- liczba osób,
które uzyskały
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej;
- liczba osób,
które objęte
zostały
usługami
poradnictwa
zawodowego;
- liczba osób,
które objęte
zostały
usługami
pośrednictwa
pracy;
- liczba osób
skierowanych
na staż
zawodowy;
- liczba osób
skierowanych
na
przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy;
- liczba osób
skierowanych
na
subsydiowane
zatrudnienie
(prace
interwencyjne);
- liczba
osób
skierowanych
na szkolenia.

w roku
2010

w roku
2010

- podniesienie
samooceny
uczestników
projektu;
- zmiana
postawy
uczestników
projektu
z biernej na
czynną;
- zwiększenie
motywacji do
działania,
odwagi,
przedsiębiorcz
ości;
- rozwijanie
zdolności
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45 701 738,00
PLN

ogółem w
156 288 231,00 PLN
projekcie

- liczba osób,
które uzyskały
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej;
- liczba osób,
które objęte
zostały
usługami
poradnictwa
zawodowego;
- liczba osób,
które objęte
zostały
usługami
pośrednictwa
pracy;
- liczba osób
skierowanych
na staż
zawodowy;
- liczba osób
skierowanych
na
przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy;
- liczba osób
skierowanych
na
subsydiowane
zatrudnienie
(prace
interwencyjne)
;
- liczba osób
skierowanych
na
szkolenia.

- liczba osób, które
uzyskały środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej;
- liczba osób, które
objęte zostały
usługami
poradnictwa
zawodowego;
- liczba osób, które
objęte zostały
usługami
pośrednictwa pracy;
- liczba osób
skierowanych na
staż zawodowy;
- liczba osób
skierowanych na
przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy;
- liczba osób
skierowanych na
subsydiowane
zatrudnienie (prace
interwencyjne);
- liczba osób
skierowanych na
szkolenia.

- podniesienie
samooceny
uczestników
projektu;
- zmiana
postawy
uczestników
projektu
z biernej na
czynną;
- zwiększenie
motywacji do
działania,
odwagi,
przedsiębiorcz
ości;
- rozwijanie
zdolności

na koniec
realizacji
projektu

- podniesienie
samooceny
uczestników
projektu;
- zmiana postawy
uczestników
projektu
z biernej na czynną;
- zwiększenie
motywacji do
działania, odwagi,
przedsiębiorczości;
- rozwijanie
zdolności
interpersonalnych,
organizacyjnych,
analitycznych,
osobistych;

interpersonaln
ych,
organizacyjnyc
h,
analitycznych,
osobistych;
- umiejętność
aktywnego
poszukiwania
pracy;
- rozwinięcie
zdolności
gospodarowan
ia własnym
czasem.

interpersonaln
ych,
organizacyjnyc
h,
analitycznych,
osobistych;
- umiejętność
aktywnego
poszukiwania
pracy;
- rozwinięcie
zdolności
gospodarowan
ia własnym
czasem.

- umiejętność
aktywnego
poszukiwania
pracy;
- rozwinięcie
zdolności
gospodarowania
własnym czasem.

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

n/d

Beneficjent systemowy

n/d

Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK

n/d

NIE

n/d

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

n/d

n/d
w roku
2009

n/d
n/d

twarde
w roku
2009
miękkie

n/d

ogółem w
projekcie
na koniec
realizacji
projektu
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
Uzasadnienie:
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n/d
n/d
n/d

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr
Działania

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika
do osiągnięcia
w roku 2010

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania, w tym

2 902

- liczba osób w wieku 15-24 lata

947

- liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie

405

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

1074

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych

88

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

659

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich

1135

- liczba osób w wieku 50-64 lata

193

- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania

408

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
Działanie 6.1 szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu
widzenia regionalnego rynku pracy

17

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym

576

- liczba osób w wieku 15-24 lata

137

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

189

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych

19

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

31

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich

76

- liczba osób w wieku 50-64 lata

58

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą
n/d

n/d
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KARTA DZIAŁANIA 6.2
LP. Konkursu:

A.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

X

Typ konkursu
Zamknięty
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów
(jednego lub kilku):
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach
przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys.
na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
c) wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w
kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na
dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego
projektu)

Kryteria dostępu
1. Projekt zapewnia wsparcie kompleksowe poprzez zastosowanie wszystkich instrumentów
wymienionych w typie operacji (a, b, c):

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
skuteczności wsparcia udzielanego osobom
zamierzającym rozpocząć własną działalność
gospodarczą poprzez wykorzystanie wszystkich
dostępnych form wsparcia..
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
w oparciu o treść wniosku aplikacyjnego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego - osób
fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność
gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
projektu na terenie województwa lubuskiego.
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/typów
operacji (nr)

1

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy i zakończenie realizacji projektu nie
przypada później niż 31.12.2013.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania środków
alokacji roku 2009.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa
lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem)
oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający wskazany we
wniosku).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu.
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/typów
operacji (nr)

1

5. Projektodawca w ramach jednej rundy konkursu złożył nie więcej niż jeden wniosek (kryterium
nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego).

Uzasadnienie:

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 jednego projektu
składanego w ramach konkursu.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
w oparciu o wewnętrzną ewidencję IOK.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

6. Projektodawca w ostatnim zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku
uzyskał przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego dofinansowania (kryterium nie
stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie
ryzyka wynikającego z przyznania środków
podmiotom, które nie dysponują odpowiednim
doświadczeniem w zakresie zarządzania środkami
finansowymi o znacznej wartości.
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/typów
operacji (nr)

1

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

7. Minimalna wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest optymalizacja
wydatkowania środków w ramach Działania, w
którym z założenia przewidziane jest wysokie
wsparcie na poszczególnych uczestników projektu.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
Kryteria strategiczne

1. Co najmniej 80% Uczestników Projektu stanowią osoby powyżej 45
roku życia.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie
ilości projektów, których wdrożenie wpłynie na
zmniejszenie odsetka osób w wieku 45+ w grupie
osób bezrobotnych. Ponadto przyjęcie do realizacji
projektów spełniających powyższe kryterium
przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w
rządowym programie „Solidarność pokoleń”.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

Strona 14 z 30

2. Co najmniej 80% Uczestników Projektu stanowią mieszkańcy
powiatów lub gmin, których wskaźnik bezrobocia na koniec roku
2009 był wyższy od wskaźnika bezrobocia określonego dla
województwa lubuskiego na koniec roku 2009.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja
wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów, które
silniej niż pozostałe dotknięte są bezrobociem, jak
również podniesienie poziomu spójności społeczno
ekonomicznej regionu województwa.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

3. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby, które
utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja
wsparcia na rzecz osób, które utraciły pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników, a tym
samym przeciwdziałanie negatywnym skutkom
spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na
rynku pracy. Weryfikacja spełniania kryterium będzie
odbywać się na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.

4. Co najmniej 25 % uczestników projektu stanowią osoby, które założą
działalność gospodarczą w branży turystycznej.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest wykorzystanie
potencjału rozwoju turystyki oraz podniesienie
standardu usług turystycznych w województwie
lubuskim. Przyjęcie do realizacji projektów
spełniających powyższe kryterium przyczyni się do
wzmocnienia słabych stron regionalnej gospodarki
wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego (Aktualizacja z horyzontem czasowym
do 2020 roku). Weryfikacja spełniania kryterium
będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.
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WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika
Liczba osób, które zakończyły udział
realizowanych w ramach Działania, w tym

Działanie 6.2

Wartość wskaźnika
do osiągnięcia
w roku 2010
w

projektach

519

- liczba osób w wieku 15-24 lata

141

- liczba osób w wieku 15-24 zamieszkujących obszary wiejskie

38

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytacji na
rynku pracy, w tym

194

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych

20

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

31

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich

78

- liczba osób w wieku 50-64 lata

84

- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem
Działania

182

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym

394

- liczba osób w wieku 15-24 lata

116

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy

129

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych

14

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

21

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich

52

- liczba osób w wieku 50-64 lata

39
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KARTA DZIAŁANIA 6.3
LP. Konkursu:

A.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

X

Typ konkursu
Zamknięty
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).
2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących
aktywizację zawodową na poziomie lokalnym.
3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich na poziomie lokalnym.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany 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).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją
projektu na terenie województwa lubuskiego.
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/typów
operacji (nr)

1–3

2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy i zakończenie realizacji projektu nie
przypada później niż 31.12.2011.

Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Celem zastosowania kryterium jest optymalne
rozplanowanie wydatkowania i rozliczania środków
alokacji roku 2009.
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/typów
operacji (nr)

1–3

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa
lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem)
oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający wskazany we
wniosku).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu.
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/typów
operacji (nr)

1–3

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do

1–3

Kryteria strategiczne
1. Projektodawca i/lub jego partnerzy posiadają doświadczenie we
współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju.
Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest wykorzystanie
Strona 17 z 30

potencjału i doświadczenia nabytego przez
Beneficjentów w ramach realizacji działań o
charakterze lokalnym.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk
lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów
PIW EQUAL.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest wdrożenie w
projektach aktywizacji zawodowej sprawdzonych i
skutecznych instrumentów wypracowanych w
ramach PIW EQUAL.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

3. Projekt ukierunkowany na aktywizację zawodową oraz poprawę
zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
nabycie umiejętności / kwalifikacji przygotowujących do podjęcia
pracy w zawodach poza rolniczych.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja
pomocy na rzecz uczestników projektu
(mieszkańców obszarów wiejskich) - przygotowanie
ich do podjęcia pracy w zawodach poza rolniczych.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
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typu/typów
operacji (nr)

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1–3

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.3
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia
w roku 2010

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych

4

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania, w tym

96

- liczba osób w wieku 15-24 lata

26

- liczba osób w wieku 15-24 zamieszkujących obszary wiejskie

7

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytacji na
rynku pracy, w tym

36

Działanie 6.3 a) liczba osób niepełnosprawnych

3

b) liczba osób długotrwale bezrobotnych

5

c) liczba osób z terenów wiejskich

14

- liczba osób w wieku 50-64 lata

15

- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania

33

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

x

II kw.

III kw.

X

IV kw.

Otwarty
Typ konkursu
Zamknięty
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

X

Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

1. Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej.

Kryteria dostępu
1. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
odpowiednio dużego stopnia skuteczności
i oddziaływania przyjmowanych do realizacji
projektów.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym w zakresie realizacji zadań
merytorycznych.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest wypracowanie w
realizowanych projektach dodatkowej wartości
dodanej wynikającej z realizacji założonych w
projekcie działań w ramach partnerstwa
ponadnarodowego
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

3. Komponent krajowy projektu jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego (tzn. rezultat
projektu w postaci modelu / narzędzia / rozwiązania zostanie wypracowany na rzecz podmiotów i
osób z obszaru województwa lubuskiego).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie, iż
innowacyjne rozwiązania / instrumenty modele
wypracowane w ramach projektu zostaną
wykorzystane przez właściwe instytucje działające
w regionie na rzecz mieszkańców województwa.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

4. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, maksymalny okres realizacji projektu
wynosi 36 miesięcy i termin zakończenia realizacji projektu nie przypada później niż 31.12.2013.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
prawidłowej realizacji projektów innowacyjnych,
które ze względu na swoją specyfikę nie powinny
być realizowane w terminie krótszym niż dwa lata i
dłuższym niż trzy lata.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa
lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający wskazany we wniosku).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie
możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

6. Projektodawca w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku uzyskał
przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego dofinansowania (kryterium nie stosuje się do
jednostek sektora finansów publicznych).

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie
ryzyka wynikającego z przyznania środków
podmiotom, które nie dysponują odpowiednim
doświadczeniem w zakresie zarządzania środkami
finansowymi o znacznej wartości.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wskazanym w dokumentacji konkursowej.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Kryteria strategiczne
1. Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym (obejmującym
podmioty z sektorów publicznego, prywatnego i społecznego ).

Uzasadnienie:

Wdrożenie projektów spełniających powyższe
kryterium przyczyni się do wprowadzania nowych
koncepcji rozwiązywania problemów poprzez
szeroki dialog i konsultacje społeczne. Ponadto
wszechstronne doświadczenie partnerów przyczyni
się do ograniczenia ryzyka związanego
z poszukiwaniem nowych, skutecznych metod
rozwiązywania problemów.
Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać
się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.

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

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy
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LP.
Konkursu

E.1.1

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV kw.

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

1.

Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz
metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu
pracy, praca rotacyjna).

1.
Forma/y działań
kwalifikowalnych w
ramach współpracy

x

2.
3.
4.

Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań.
Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie
publikacji, opracowań, raportów.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju
Wypracowanie nowych rozwiązań.

Wyodrębnione projekty
ponadnarodowe

TAK

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1

Komponent
ponadnarodowy
do projektu
standardowego

NIE

Kryteria dostępu
1.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego.

Uzasadnienie:

3.

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie odpowiednio dużego
stopnia
skuteczności
i oddziaływania przyjmowanych do
realizacji projektów.
Weryfikacja
spełniania
kryterium
będzie odbywać się na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w dokumentacji
konkursowej.

Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie,
iż
innowacyjne
rozwiązania / instrumenty modele
wypracowane lub upowszechniane w
ramach
projektu
zostaną
wykorzystane
przez
właściwe
instytucje działające w regionie na
rzecz mieszkańców województwa.
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

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, maksymalny okres realizacji
projektu wynosi 36 miesięcy i termin zakończenia realizacji projektu nie przypada
później niż 31.12.2013.
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Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie prawidłowej realizacji
projektów innowacyjnych, które ze
względu na swoją specyfikę nie
powinny być realizowane w terminie
krótszym niż dwa lata i dłuższym niż
trzy lata.
Weryfikacja
spełniania
kryterium
będzie odbywać się na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w dokumentacji
konkursowej.
4.

1

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie
województwa lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu
(dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych
związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym
projekt (personel zarządzający wskazany we wniosku).
Celem zastosowania kryterium jest
zapewnienie
możliwości
przeprowadzenia skutecznej kontroli
projektu.
Weryfikacja
spełniania
kryterium
będzie odbywać się na podstawie
odpowiednich zapisów w punkcie
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu wskazanym w dokumentacji
konkursowej.

5.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

Projektodawca w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku uzyskał przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego
dofinansowania (kryterium nie stosuje się do jednostek sektora finansów
publicznych).
Celem zastosowania kryterium jest
ograniczenie ryzyka wynikającego z
przyznania środków podmiotom, które
nie
dysponują
odpowiednim
doświadczeniem
w
zakresie
zarządzania środkami finansowymi o
znacznej wartości.
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

Kryteria strategiczne
1.

Projekt zapewnia realizację przynajmniej
jednej z następujących form działań:
adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju i/lub wypracowanie nowych
rozwiązań

Uzasadnienie:

Wdrożenie projektów zawierających
jedną z dwu wskazanych form
działania pozwoli na efektywniejsze
wydatkowania środków, w pełni
zgodne z celami POKL.
Weryfikacja na podstawie treści
wniosku.
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WAGA

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

20

1

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.

•

Zastosowanie w Poddziałaniu 6.1.1 kryterium strategicznego premiującego projekty wdrażane na obszarach
o wysokim wskaźniku bezrobocia, co jednocześnie koreluje ze wsparciem obszarów zdegradowanych udzielanym
w ramach Działania 4.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów miejskich i wiejskich”.

•

Zastosowanie kryterium strategicznego w Działaniu 6.3 premiującego projekty, w których realizację zaangażowane
są podmioty działające w ramach Lokalnych Grup Działania tworzonych m.in. dzięki realizacji projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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 i Planowania Przestrzennego
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.

Strona 24 z 30

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym

9 225

26 803

34,42%

- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)

2 644
1535

9 379
3 053

28,19%
50,28%

134

134

100,00%

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

32,01%

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

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

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
1535
3053
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
Pole wypełniane automatycznie
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50,28%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010 r.

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
2 983
- osoby z terenów wiejskich
1572
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

7 270
1 967

41,03%
79,92%

350

726

48,21%

17,66%

100,00%

n/d

Wskaźniki rezultatu
% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100
dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)

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
21,44%
50,00%
młodych (15-24 lata)
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
350
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
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n/d
48,21%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010 r.

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 szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zakończyły
udział w projekcie, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzymały
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby 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 (w grupie osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- 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)

6 199

9 998

62,00%

328
1489
2479

1 011
1 614
4 024

32,44%
92,25%
61,60%

588

1 000

58,80%

36
188
325
8

102
162
403
15

35,29%
116,05%
80,64%
53,33%

14,11%

45,00%

n/d

8,01%
6,33%
8,83%

35%
50%
50%

n/d
n/d
n/d

588

1 000

58,80%

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

Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010r.

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
1 244
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
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4 363

28,51%

132

306

43,14%

11,11%

40,00%

n/d

132

306

43,14%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2010r.
2010 r.

Kontraktacja
2010 r.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2010 r.)

1.

2.

3.

Ogółem
publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz Pracy

PFRON

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

Wartość
Wydatki 2011-2015
wydatków w
wynikające z
zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o
narastająco
płatność w danym
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

55 301 738,00

121 406 570,00

54 307 019,68

8 372 699,00

11 629,13

45 922 691,55

0,00

9 045 368,00

7 600 000,00

28 886 890,00

7 054 731,00

7 054 731,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

8 628 582,52

2 000 000,00

6 561 153,00

1 550 550,68

1 317 968,00

11 629,13

220 953,55

0,00

1 495 368,00

1 613 624,44

45 701 738,00

85 958 527,00

45 701 738,00

0,00

0,00

45 701 738,00

0,00

0,00

29 820 994,59

11 054 769,72

41 054 769,72

10 320 685,00

10 320 685,00

0,00

0,00

0,00

10 196 027,25

13 788 158,76

1 000 000,00

2 294 020,00

593 979,00

593 979,00

0,00

0,00

0,00

717 553,50

624 630,10

67 356 507,72

164 755 359,72

65 221 683,68

19 287 363,00

11 629,13

45 922 691,55

0,00

19 958 948,75

54 475 990,41

w tym projekty innowacyjne

1 000 000,00

2 726 803,00

1 113 401,50

1 181 700,75

844 501,25

w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

1 000 000,00

2 151 202,00

825 601,00

1 037 800,50

700 601,00
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40 063 201,55

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Zielona Góra,
.................................

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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