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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
W RAMACH DZIAŁANIA 10.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020
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OŚ PRIORYTETOWA
PRORYTET INWESTYCYJNY

DZIAŁANIE
PODDZIAŁANIE

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy
8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia (projekty pozakonkursowe)
Nie dotyczy

KRYTERIA DOSTĘPU - weryfikowane na I etapie oceny merytorycznej

L.P

Nazwa kryterium

Definicja

1.

Uczestnikami projektu są wyłącznie
osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30
urodzin), bez pracy, zarejestrowane w
PUP/MUP jako bezrobotne, które
znajdują się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, tj. należą do przynajmniej
jednej z poniższych kategorii:
- osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia
50 urodzin),
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niskimi kwalifikacjami.

Grupa docelowa, do której może być
kierowane wsparcie wynika z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO WŚ oraz Wytycznych w zakresie
realizacji projektów finansowanych ze
środków Funduszu Pracy w ramach
programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014 2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

Opis znaczenia oraz zakres wyjaśnień,
uzupełnień lub zakres poprawienia treści
wniosku o dofinansowanie

Stosuje się
do
typu/typów
projektu/ów
(nr)

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
1
Niespełnienie kryterium skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy.
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2.

3.

Projekt zakłada, że proces rekrutacji
uczestników projektu zakończy się do 31
grudnia roku kalendarzowego, na który
zostały przyznane decyzją środki
Funduszu Pracy na realizację RPOWŚ
2014-2020.

W przypadku osób pozostających bez
pracy w momencie przystąpienia do
projektu, w projekcie zakłada się
realizację minimalnych poziomów
efektywności zatrudnieniowej dla
wszystkich grup docelowych.

Wprowadzenie kryterium wynika z
konieczności wydatkowania środków
Funduszu Pracy, który jest funduszem
celowym, w danym roku kalendarzowym.
Implikuje to konieczność objęcia przez
MUP/PUP wsparciem w ramach
przyznanego limitu wszystkich uczestników
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
Spełnienie powyższego kryterium będzie
weryfikowane w okresie realizacji projektu
i po jego zakończeniu, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Zastosowane w projekcie minimalne progi
efektywności zatrudnieniowej dla
poszczególnych grup docelowych będą
zgodne z obowiązującymi progami
efektywności określonymi w komunikacie
Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej
mierzone jest zgodnie z zapisami pkt 3
podrozdziału 3.2 „Sposób pomiaru
kryterium efektywności zatrudnieniowej i
efektywności zawodowej w projekcie”
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
1
Niespełnienie kryterium skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
1
Niespełnienie kryterium skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy.
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4.

5.

Co najmniej 25% uczestników projektu
stanowią osoby długotrwale bezrobotne.

Udzielenie wsparcia w postaci usług
i instrumentów wskazanych w ustawie
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, z
wyłączeniem robót publicznych, musi
zostać poprzedzone instrumentami
i usługami rynku pracy służącymi
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej
obejmującymi:
 identyfikację potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym identyfikację stopnia
oddalenia od rynku pracy
bezrobotnych,
 kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
wyboru zawodu zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wprowadzenie kryterium jest bezpośrednio
związane z koniecznością osiągnięcia
wskaźnika produktu określonego w RPOWŚ
2014-2020.
Kryteria zostaną zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

Wprowadzenie kryterium wynika z
Wytycznych w zakresie realizacji projektów
finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014 2020.
Kryterium ma na celu zastosowanie w
projekcie racjonalnych działań
odpowiadających na indywidualne potrzeby
odbiorców projektu. Zdiagnozowanie
potrzeb i oczekiwań uczestników pozwoli
na zastosowanie najodpowiedniejszych
form wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
1
Niespełnienie kryterium skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
1
Niespełnienie kryterium skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy.
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zawodowe w zakresie planowania
rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji
zawodowych.

