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T R Y B PO Z A KO N K U R S O W Y
D z i a ł a ni e 8. 1 A k t yw i z a cj a z a w o d ow a o s ó b b e z r o b ot n y c h p r z e z P U P i p r z e ci w d z i ał a n i e s k ut k om e pi d e mi i
C O V I D - 1 9.
P r i o r yt e t I nw e s t y cy j n y 8i D o s t ę p d o za t r u d n i e ni a dl a o só b p o s z u k u j ą c y c h p r a c y i o s ó b b i e r ny c h z a w o d ow o, w
t y m d ł u g ot rw a l e b ez r o b o t n y c h o r a z od d a l o n y c h o d r y n ku p r a c y , t a kż e p o pr z e z l o k a l n e i ni c j at y w y w z a k r e si e
z a t r u d ni e n i a i w s pi e r a n i e m o b i l n o ś ci p r a c o w ni k ó w .
Beneficjent / podmiot
realizujący

Szacowany budżet projektu w
podziale na lata (PLN)
Typ projektu

Powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu
Okres realizacji
2021-2022 rok
województwa mazowieckiego;
projektu
Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w
Siedlcach;
Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w
Płocku;
Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st.
Warszawy.
2021 r.: 85 912 613,56
2022 r.: 86 452 555,83
Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet),
składający się z typów operacji wymienionych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przy czym Działanie nie obejmuje robót publicznych.
Działania realizowane w Pakiecie będą prowadzone na podstawie przepisów zawartych w ww. ustawie i
będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia osób
bezrobotnych, przyczyniając się do zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy.
Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku
50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach zawodowych, kobiety oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, pod warunkiem, że ich
udział w realizowanym wsparciu nie przekroczy 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych interwencją w
niniejszym PI. Przynależność do poszczególnych grup defaworyzowanych definiowana będzie z
poszanowaniem ww. ustawy na podstawie Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie uwzględniono osób pomiędzy 18 a 29 rokiem
życia, ponieważ wsparcie dla nich prowadzone będzie na poziomie krajowym.
W ramach Pakietu przewiduje się:
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Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy;
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz
zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD zostanie
określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem.
Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania
kariery zawodowej w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie
uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego
podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub kompetencji oraz ich lepsze dopasowanie do
potrzeb rynku pracy;
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i przyznaniu im nowych
kwalifikacji lub kompetencji zapewniających zwiększenie szans na aktywizację zawodową.
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych
stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami
pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży.
Przedmiotowe wsparcie kierowane w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat
i więcej, o niskich kwalifikacjach.
4. Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;
W ramach niniejszego typu operacji planuje się pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie
działalności gospodarczej połączonej z modułem doradztwa i szkoleń (o ile wynika to z IPD)
przygotowujących do jej uruchomienia oraz utrzymania. Pomoc ta skierowana zostanie wyłącznie do
osób bezrobotnych i dla których IPD wskazało ją jako najskuteczniejsze narzędzie. Przewidziano także
środki na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także na organizowanie prac
interwencyjnych dla osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych oraz dla osób w wieku 50 lat i
więcej, w postaci dofinansowania wynagrodzenia na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia. Priorytetowymi branżami dla tego typu działań będzie gospodarka biała i
zielona w szczególności recyclingowa. Wsparcie zakłada możliwość sfinansowania zakupu środków
trwałych o ile będą one stanowiły niezbędne wyposażenie uruchamianego stanowiska pracy lub
warunkowały samozatrudnienie.
Dzięki zaplanowanemu wsparciu zwiększy się wykorzystanie potencjału w dziedzinie
przedsiębiorczości. Osłabiony zostanie także stereotyp funkcjonujący na regionalnym rynku pracy o
niskiej przydatności osób bezrobotnych w procesie pracy.
W przypadku bezrobotnych mężczyzn pomiędzy 30 a 49 rokiem życia możliwy typ wsparcia ogranicza się

1.

3

Tytuł lub zakres projektu
Cel szczegółowy PO
Cel główny projektu
Główne zadania przewidziane
do realizacji w projekcie ze
wskazaniem grup docelowych

Kryteria przyjęte przez Komitet
Monitorujący RPO WM 20142020

jedynie do:
✓ Diagnozowania indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy;
✓ Podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;
✓ Wspierania samozatrudnienia;
Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów jest elementem obligatoryjnym we
wszystkich projektach.
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiatowych i miejskich urzędach
pracy województwa mazowieckiego
Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy i ochrona
istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
Głównym zadaniem projektu jest prowadzenie działań aktywizacyjnych umożliwiających powrót do
zatrudnienia. Działania aktywizacyjne mają być prowadzone na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w urzędzie pracy,
którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i
instrumenty rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy:
 osoby w wieku 50 lat i więcej,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 kobiety.
Wsparciem mogą być obejmowani także bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia, z
tym że ich udział w realizowanym wsparciu nie przekroczy 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych
interwencją w niniejszym PI. Udział bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia i
wynika z analizy regionalnego rynku pracy przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
x

tak
nie Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych
szczegółowych
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KRYTERIA FORMALNE
Wniosek pozakonkursowy znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.
W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt pozakonkursowy znajduje się w
Opis kryterium:
Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (WPP
EFS). W przypadku, gdy projekt pozakonkursowy, został usunięty z WPP EFS, wniosek
zostaje odrzucony.
Czy projekt jest zgodny z Kartą zgłoszenia projektu PUP?
W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt pozakonkursowy PUP jest zgodny z
Opis kryterium:
Kartą zgłoszenia projektu PUP pod względem:
- typu beneficjenta,
- okresu realizacji projektu.
Czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy?
Weryfikacja kryterium polega na sprawdzeniu zgodności podpisów z danymi osób
Opis kryterium:
upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy wskazanymi we wniosku. Podpis
powinien umożliwiać jednoznaczną identyfikację. W przypadku niezgodności podpisów
lub braku podpisu stwierdza się niespełnienie kryterium.
Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju?
Weryfikacja kryterium polega na sprawdzeniu zgodności informacji przedstawionych we
Opis kryterium:
wniosku z prawodawstwem krajowym, w tym potwierdzenia występowania pomocy de
minimis oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W przypadku niezgodności informacji stwierdza się niespełnienie kryterium.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy wskazanego
we wniosku o dofinansowanie projektu w części F. Oświadczenia.
Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Opis kryterium:

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. Wymogiem ubiegania się o środki EFS jest realizowanie zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Weryfikowane
będzie czy Wnioskodawca opisał w jaki sposób ułatwi udział w projekcie uczestnikom z
5

niepełnosprawnościami w kontekście barier, które ich dotyczą.
Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w
oparciu o standard minimum.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z zasadami horyzontalnymi UE
Opis kryterium:
dotyczącymi promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. Projekty realizowane w ramach EFS nie mogą być neutralne pod
względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn weryfikowane będzie poprzez
zbadanie zgodności projektu ze standardem minimum realizacji zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Projekt uznaje się za
zgodny z zasadą jeżeli spełnienia przynajmniej 2 z 5 kryteriów określonych w ww.
standardzie minimum.
W przypadku braku zgodności projektu z zasadą stwierdza się niespełnienie kryterium.
Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych?
Weryfikacja kryterium następuje na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy wskazanego
Opis kryterium:
we wniosku o dofinansowanie projektu w części F. Oświadczenia.
W przypadku niewypełnienia oświadczenia stwierdza się niespełnienie kryterium.
KRYTERIA DOSTĘPU
Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych
grup objętych wsparciem w programie na poziomie ustalanym przez Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego.
Weryfikacja kryterium następuje na podstawie zgodności informacji zawartych we
Opis kryterium:
wniosku o dofinansowanie w zakresie poziomu minimalnych wskaźników efektywności
zatrudnieniowej, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 i podawanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej
administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:
www.gov.pl/web/fundusze-regiony oraz na portalu:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Niniejsze minimalne wskaźniki efektywności
zatrudnieniowej do osiągnięcia w projekcie zostaną także podane w dokumentacji
naboru.
W przypadku braku informacji we wniosku o dofinansowanie o osiągnięciu wskaźników
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minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup objętych wsparciem w
programie, stwierdza się niespełnienie kryterium.
Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących wyłącznie do grup zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy województwa mazowieckiego, tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotnych
mężczyzn w wieku 30 - 49 lat z zastrzeżeniem, że ich udział w realizowanym wsparciu nie przekroczy 20%
ogólnej liczby uczestników projektów objętych wsparciem w niniejszym projekcie.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy w ramach projektu wsparciem zostaną objęte
Opis kryterium:
osoby, które zostały wskazane w RPO WM 2014-2020 jako wymagające interwencji EFS:
 osoby w wieku 50 lat i więcej,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 kobiety,
 bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
W ramach projektu brak jest wymogu objęcia wsparciem wszystkich z ww. kategorii osób
bezrobotnych.
Wybrana grupa docelowa do objęcia wsparciem musi wynikać ze zdiagnozowanych
potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz właściwego lokalnego lub regionalnego
rynku pracy.
Projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i więcej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
Opis kryterium:
dofinansowanie projektu.
Kryterium wynika z demarkacji między RPO a POWER, zgodnie z którą w RPO wsparcie
jest kierowane do osób w wieku 30 lat i więcej, zaś w ramach POWER wsparcie
otrzymają osoby do 29 roku życia.
Uczestnicy otrzymają wsparcie, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców oraz możliwości
uczestników także w zakresie zielonych lub białych miejsc pracy, o ile wynika to z potrzeb i możliwości
lokalnego rynku pracy.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zielona gospodarka to dziedziny, które przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji
środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka.
Zakres branż wchodzących w skład tego obszaru wywierający największy wpływ na
wzrost zatrudnienia w regionie został przedstawiony w publikacji „Praca wysokiej jakości
na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim” opracowanej przez Instytut
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Biała gospodarka dotyczy natomiast zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku
starszym i z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, a także z potrzebami tych
osób. Potrzeba interwencji w tym zakresie związana jest także ze zjawiskiem starzenia
się społeczeństwa. Poza tym opieka nad osobami zależnymi, do których zaliczamy osoby
starsze i z niepełnosprawnościami, w kluczowy sposób ogranicza aktywność zawodową
opiekunów – domowników, zdolnych do podjęcia pracy, którzy są zmuszeni do rezygnacji
z rozwoju zawodowego, a często w ogóle z pracy. Dlatego też niezbędnym jest
przygotowanie kompetentnej kadry, która przejmie opiekę nad zależnymi dzięki czemu
umożliwiony zostanie powrót domowników na rynek pracy. Rozwój białej gospodarki jest
jednym z założeń Strategii Rozwoju Mazowsza w dziedzinie infrastruktury i usług
społecznych.
Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku o dofinansowanie deklarację, iż uczestnicy
otrzymają wsparcie, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców oraz możliwości
uczestników także w zakresie zielonych lub białych miejsc pracy, o ile wynika to z
potrzeb i możliwości lokalnego rynku pracy.
W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
Opis kryterium:
dofinansowanie projektu.
Potwierdzenie kwalifikacji musi kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem
certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Egzamin musi zostać
przeprowadzony, a certyfikat nadany przez upoważniony do tego podmiot, który otrzymał
akredytację do ww. czynności.
Potwierdzenie kompetencji musi przebiegać w 4 etapach wymienionych w Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020.
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Minimum 10% środków w ramach projektu zostanie przeznaczone na dotacje na utworzenie działalności
gospodarczej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
Opis kryterium:
dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem, że projekt nie może w 100% obejmować
dotacji na utworzenie działalności gospodarczej z uwagi na konieczność spełnienia
minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej sprzyjają podniesieniu aktywności
zawodowej społeczeństwa. Pomoc bezzwrotna stwarza warunki do rozwoju
przedsiębiorczości osobom z grup objętych wsparciem w projekcie.
Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego, realizowanych w ramach CT 9 RPO oraz współpracuje w tym zakresie z
działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
Opis kryterium:
dofinansowanie projektu.
Niniejsze kryterium sprzyja komplementarności projektu z interwencją realizowaną w CT
9, przez co zwiększa potencjalne szanse na reaktywację zawodową osób, które były
uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego.
Projekt zapewnia realizację przynajmniej 3 kosztowych form wsparcia.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o
Opis kryterium:
dofinansowanie projektu.
W celu aktywizacji zawodowej i pomocy w powrocie na rynek pracy jak największej liczbie
osób bezrobotnych, w projekcie zaplanowane będą co najmniej 3 kosztowe formy
wsparcia wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z
wyłączeniem robót publicznych) oraz wynikające z SzOOP RPO WM 2014-2020.
W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa oparta na
elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, z obligatoryjnym wykorzystaniem Indywidualnego Planu
Działania.
Udzielone uczestnikowi wsparcie w postaci usług i instrumentów zostanie poprzedzone
Opis kryterium:
pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego
uczestnika projektu m.in. poprzez opracowanie/aktualizację IPD (jeśli zachodzi taka
potrzeba).
KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE
Czy Wnioskodawca opisał grupę docelową (tj. osoby, które zostaną objęte wsparciem) oraz określił jej
cechy charakterystyczne?
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Opis kryterium:

Ocenie podlega sposób opisania grupy docelowej i jej adekwatność do zdiagnozowanego
problemu, jej liczebność, cechy charakterystyczne osób objętych wsparciem.

Czy projekt jest adekwatny do problemów, które ma rozwiązać albo złagodzić?
Opis kryterium:

Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na zdiagnozowane problemy.

Czy Wnioskodawca opisał w jaki sposób ułatwi udział w projekcie uczestnikom, w kontekście barier, które
ich dotyczą?
Opis kryterium:

Ocenie podlega sposób przedstawienia potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych w
kontekście planowanego wsparcia, a także barier, na które napotykają potencjalni
uczestnicy projektu.

Czy planowane wydatki są niezbędne i adekwatne do realizacji zadań oraz osiągania celów projektu?
Opis kryterium:

Oceniana będzie niezbędność i adekwatność zaplanowanych wydatków w kontekście
zaplanowanych zadań i celu projektu.

Czy wskaźniki realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WM 2014-2020 lub inne wskaźniki określone
we wniosku o dofinansowanie są trafnie i prawidłowo dobrane i opisane w stosunku do zadań
przewidzianych do realizacji w projekcie?
Opis kryterium:

Ocenie podlegają zapisy dotyczące wskaźników tj. ich adekwatność do założonego celu
głównego projektu i celu szczegółowego wskazanego w RPO WM 2014-2020.

Czy wydatki wykazane we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i efektywne, zgodnie z zasadą
efektywnego zarządzania finansami?
Opis kryterium:

Ocenie podlega racjonalność i efektywność wydatków zaplanowanych w projekcie.

Czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?
Oceniana będzie zgodność zaplanowanych wydatków i sporządzonego budżetu z
Opis kryterium:
zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Wskaźniki
produktu
obligatoryjne
w naborze

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

5 279

2. Liczba bezrobotnych kobiet, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie

2 158

3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie

4 802

4. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie

2 061

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie

1 915

6. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

14

7. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
w programie

57

rezultatu
1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
bezpośredniego które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu
programu

1 569

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały
kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

1 569

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały
kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

57

4. Liczba osób bezrobotnych pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu
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2 198

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)

-197
(wskaźnik zrealizowany)

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po
opuszczeniu programu

2 198

7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z
EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

2 179

8. Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat objętych
wsparciem w programie

≤1 055

Podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w zakresie Planu Działania

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis
osoby
upoważnionej
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