
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań:

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

konkursowe oraz w ramach dedykowanych konkursów dla 

beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców 

z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, 

przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, 

lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego;

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz działania 7.3 Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości w ramach dedykowanych konkursów dla 

beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców 

z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, 

przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, 

lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego;

7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020– Regionalny rynek 

pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS



Działanie 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy – projekty konkursowe

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych,

biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Typy projektów przewidziane do realizacji:

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka

z następujących form wsparcia:

a) identyfikacja potrzeb uczestnika projektu,

b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

c) staże i praktyki zawodowe,

d) szkolenia,

e) subsydiowane zatrudnienie,

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



Wnioskodawcy:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby 

zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje 

dialogu społecznego.

Grupa docelowa:

1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy

w wieku powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej

z następujących grup:

 osoby od 50 roku życia,

 osoby długotrwale bezrobotne,

 kobiety,

 osoby niepełnosprawne,

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne

gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść

z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.



Alokacja na Działanie 7.1 (wkład UE):

80 109 301 €

Zakładana kwota dofinansowania w ramach 

konkursu:

42 800 000 PLN



3. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie

ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha,

zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP

RPO WP 2014-2020. – 5 pkt

4. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. – 15 pkt

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga MRiRW:

Ocena merytoryczna – proponuje się nadanie większego znaczenia dla projektów, w ramach których grupę 

docelową stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha. Jest to uzasadnione faktem, iż na obszarze województwa podkarpackiego dominują małe 

gospodarstwa rolne w tym szczególnie do 2 ha (prawie 35% wszystkich gospodarstw w regionie), które mogą 

posiadać ograniczone możliwościach rozwoju (np. brak środków na dalszy rozwój, brak następców, brak 

możliwości powiększenia gospodarstwa). Przy obecnie zaproponowanej punktacji (tylko 5 pkt) mogą nie zostać 

osiągnięte cele dla działania. Równocześnie brak jest uzasadnienia dla stosowania w przypadku pozostałych 

grup docelowych punktacji na poziomie 10 pkt. Wydaje się zawyżona punktacja w ramach kryterium 

„regionalnego” – wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. 

Argumentem, który przemawia za nadaniem większego znaczenia projektom z udziałem rolników i członków ich 

rodzin jest równie konieczność wypełnienia przez PL zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski 

odnośnie zwiększenia sektorowej mobilności zawodowej. Chodzi o zwiększenie międzysektorowej mobilności 

pracowników (np. przechodzenie osób zatrudnionych w rolnictwie do powszechnego systemu ubezpieczenia).

Proponuje się zmiany w liczbie punktów: 

 w ramach kryterium „Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą 

docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020.” z 5 na 10 pkt,

• w ramach kryterium  „Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego” z 15 na 10 pkt 



Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

IP WUP podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie przedmiotowego

kryterium oraz przyporządkowanej mu liczby punktów.

Powyższe spowodowane jest faktem, iż efektywność kosztowa

projektów realizowanych przez podmioty posiadające potencjał

i zaplecze do realizacji projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa

od projektów podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać

np. wynająć, skorzystać z usług podwykonawców.

Ponadto, doświadczenie płynące z rozstrzyganych konkursów

w ramach działań 7.1 i 7.3 pokazuje, iż punkty za przedmiotowe

kryterium są często przyznawane, tym samym należy stwierdzić, że

liczba punktów jest atrakcyjna dla wnioskodawców. IP nie identyfikuje

na dzień dzisiejszy zagrożenia niezrealizowania założonych

wskaźników.



Działanie 7.3
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Cel szczegółowy:

Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych

mikroprzedsiębiorstw.

Typy projektów przewidziane do realizacji:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem

doradczo-szkoleniowym).



Grupa docelowa:

1. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć

prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

a) w przypadku wsparcia bezzwrotnego (punkt 1: typy projektów) 

osobami uprawnionymi będą wyłącznie osoby bezrobotne oraz 

bierne zawodowo powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy, tj.:

 osoby w wieku od 50 roku życia,

 osoby długotrwale bezrobotne,

 kobiety,

 osoby niepełnosprawne.

Wnioskodawcy:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na

podstawie przepisów odrębnych).



Alokacja na Działanie 7.3 (wkład UE):

54 867 556 €

Zakładana kwota dofinansowania w ramach 

konkursu:

22 000 000 PLN



2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie

ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha,

zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP

RPO WP 2014-2020. – 5 pkt

3. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. – 15 pkt

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga MRiRW:

Ocena merytoryczna – proponuje się nadanie większego znaczenia dla projektów, w ramach których grupę 

docelową stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha. Jest to uzasadnione faktem, iż na obszarze województwa podkarpackiego dominują małe 

gospodarstwa rolne w tym szczególnie do 2 ha (prawie 35% wszystkich gospodarstw w regionie), które mogą 

posiadać ograniczone możliwościach rozwoju (np. brak środków na dalszy rozwój, brak następców, brak 

możliwości powiększenia gospodarstwa). Przy obecnie zaproponowanej punktacji (tylko 5 pkt) mogą nie zostać 

osiągnięte cele dla działania. Równocześnie brak jest uzasadnienia dla stosowania w przypadku pozostałych 

grup docelowych punktacji na poziomie 10 pkt. Wydaje się zawyżona punktacja w ramach kryterium 

„regionalnego” – wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Proponuje się zmiany w liczbie punktów: 

 w ramach kryterium „Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą 

docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020.” z 5 na 10 pkt,

• w ramach kryterium  „Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego” z 15 na 10 pkt 



Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

IP WUP podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie przedmiotowego

kryterium oraz przyporządkowanej mu liczby punktów.

Powyższe spowodowane jest faktem, iż efektywność kosztowa

projektów realizowanych przez podmioty posiadające potencjał

i zaplecze do realizacji projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa

od projektów podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać

np. wynająć, skorzystać z usług podwykonawców.

Ponadto, doświadczenie płynące z rozstrzyganych konkursów

w ramach działań 7.1 i 7.3 pokazuje, iż punkty za przedmiotowe

kryterium są przyznawane dużej liczbie projektodawców, z tego też

powodu zakłada się, iż wsparcie nadal będzie kierowane do osób

zamierzających odejść z rolnictwa. Należy zaznaczyć, że

w przeciwieństwie do działania 7.1 w działaniu 7.3 nie ma założonego

celu dotyczącego wsparcia osób odchodzących z rolnictwa. Ponadto

w RPO WP 2014-2020 rodzice co najmniej 3 dzieci w działaniu 7.3

wskazani są jako grupa priorytetowa - dlatego, też założono większą

wartość punktową dla tej grupy docelowej.



Działanie 7.6
Programy profilaktyczne i zdrowotne 

w regionie

Cel szczegółowy:

Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające 

do utrzymania aktywności zawodowej.

Typy projektów przewidziane do realizacji:

Wdrażanie programu zdrowotnego służącego wspieraniu aktywności

zawodowej dotyczącego profilaktyki onkologicznej w zakresie nowotworu

jelita grubego, piersi, szyjki macicy.



Wnioskodawcy:

1. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na

podstawie przepisów odrębnych), w tym:

a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi

medyczne,

b) organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach

profilaktycznych i rehabilitacyjnych,

c) podmioty ekonomii społecznej.

Grupa docelowa:

1) Osoby zatrudnione, w tym w warunkach szkodliwych.

2) Osoby pozostające bez zatrudnienia.



Alokacja na Działanie 7.6 (wkład UE):

5 389 061 €

Zakładana kwota dofinansowania w ramach 

konkursu:

15 000 000 PLN



Kryterium specyficzne dostępu nr 1

Działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgłaszalności do

udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego

programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki

i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Programu profilaktyki raka piersi i/lub

Programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty,

które posiadają kontrakt z NFZ płatnikiem w ramach tego programu/ów

(dotyczy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki

wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy).

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka)

Uzasadnienie zmiany brzmienia kryterium:

Zmiana brzmienia kryterium wynika z dostosowania do obecnie obowiązujących nazw

programów profilaktycznych oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia, w związku z

czym wyraz „NFZ” zastąpiono wyrazem „płatnik”.

Wprowadzenie nowych zapisów nie zmienia w istotny sposób brzmienia kryterium, a powoduje

jedynie jego dostosowanie do planowanych zmian w przepisach krajowych.

Z uwagi na zmianę brzmienia kryterium zaktualizowano również zapisy w

definicji/wyjaśnieniu kryterium (nazwy programów).



Definicja/wyjaśnienie

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności spełnienia wymagań wynikających z

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w kontekście

zapewnienia w projekcie wysokiej jakości wsparcia zgodnego z warunkami realizacji

przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka piersi i/lub Programu profilaktyki

raka szyjki macicy.

Kryterium jest również zgodne z rekomendacjami Komitetu Sterującego do spraw

koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016).

Kryterium zapewni komplementarność działań regionalnych w zakresie profilaktyki raka

piersi i szyjki macicy z działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym. Kryterium

dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają realizację działań w zakresie profilaktyki

wykrywania raka piersi i/lub szyjki macicy.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o

dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1.2 i/lub 4.1 wniosku. Kryterium będzie

weryfikowane również w oparciu o dane zawarte w Rejestrze Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka) cd.



Kryterium specyficzne dostępu nr 3

Realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ, gdy Wnioskodawcą

nie jest placówka POZ

(dotyczy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki wykrywania

raka piersi i/lub raka szyjki macicy).

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka) cd.

Uzasadnienie zmiany w definicji/wyjaśnieniu kryterium:

Zmiana zapisów wynika z planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Zmiana w definicji/wyjaśnieniu do kryterium specyficznego dostępu nr 3

Zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zapewni większą efektywność

i kompleksowość podejmowanych działań projektowych poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnymi

odbiorcami wsparcia. Wnioskodawca lub partner musi być podmiotem wykonującym działalność

leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na

podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Kryterium jest zgodne z Wytycznymi

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz rekomendacjami Komitetu Sterującego do spraw

koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016).

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają realizację działań w zakresie profilaktyki

wykrywania raka piersi i/lub szyjki macicy.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie

projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte

w punkcie 4.1, 4.3 i 4.4 wniosku.



Kryterium specyficzne dostępu nr 4

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa podkarpackiego,

a jednocześnie zakłada koncentrację działań na terenie powiatów, które stanowią

tzw. „białe plamy” w zakresie profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki macicy poprzez

objęcie wparciem kobiet, z których co najmniej 20% kobiet zamieszkałych mieszka na

obszarach o szczególnie niskiej zgłaszalności, wskazanych w załącznikach do

regulaminu konkursu

(dotyczy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki

wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy).

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka) cd.

Uzasadnienie zmiany brzmienia kryterium:

Zmiana brzmienia kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji

interwencji EFSI w sektorze zdrowia wyrażonej w uchwale nr 38/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wprowadzenie nowego zapisu nie zmienia w istotny sposób brzmienia kryterium, a jest to

jedynie zmiana stylistyczna.



Kryterium specyficzne dostępu nr 7

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, będące

w grupie podwyższonego ryzyka tj.:

– w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Programu

profilaktyki raka piersi – kobiety w wieku 50-67 lat;

– w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki

macicy Programu profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety w wieku 25-59 lat;

– w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego – osoby wskazane

w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

(dotyczy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki

wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy i/lub raka jelita grubego).

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka) cd.

Uzasadnienie zmiany brzmienia kryterium:

Zmiana brzmienia kryterium wynika z dostosowania nazw programów profilaktycznych do

obecnie obowiązujących.

Wprowadzenie nowych zapisów nie zmienia w istotny sposób brzmienia kryterium, a powoduje

jedynie jego dostosowanie do planowanych zmian w przepisach krajowych.



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Króla Kazimierza 7

Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

