Założenia konkursowe i kryteria wyboru
projektów
do dofinansowania
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy – projekty konkursowe
Konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:


identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (m. in. poprzez diagnozowanie
potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego
uczestnika projektu IPD lub dokumentu równoważnego spełniającego tę
samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem,
że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane
do dofinansowania),



poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,



staże/praktyki zawodowe,



szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń
połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:


subsydiowane zatrudnienie,



refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy



wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach
zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż,
praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji
pracownika/stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu
wykonywanej pracy.
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz
wsparcie
indywidualnego
opiekuna,
w
przypadku
osób
z niepełnosprawnościami finansowanie pracy asystenta osoby
niepełnosprawnej.

Kwota przewidziana na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu -

90 000 000,00 PLN
Maksymalne dofinansowanie projektu
(ze środków UE i środków budżetu państwa) -

Minimalny udział

92%

wkładu własnego beneficjenta

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu -

8% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu -

250 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

5 marzec 2018 r. - 21 marzec 2018 r.
Formy składania wniosków:
1. Forma dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków
o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl
oraz

2. Forma papierowa - w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu
tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP) jak również
w Oddziałach Zamiejscowych WUP (Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg)

Obydwie formy o tożsamej sumie kontrolnej muszą zostać
złożone najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj.
21 marca 2018 r.
Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane.

W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od IOK np.
awarii systemu LSI WUP, IOK zastrzega sobie możliwość
zmiany formy składania wniosku przewidzianej
w ogłoszeniu o konkursie podając ten fakt do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.rpo.podkarpackie.pl oraz portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

UWAGA!

Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie:
- oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT
- w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – oświadczenie Partnera
o kwalifikowalności VAT
- oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania
wskazanej formy komunikacji i sposobu komunikacji

Projektodawcy:
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.

Grupy docelowe:
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 z niepełnosprawnościami,



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.

WYMAGANIA CZASOWE
 Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia
31 marca 2020 roku.


Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy
uwzględnić proces oceny formalno – merytorycznej oraz czas
niezbędny na przygotowanie przez Wnioskodawcę dokumentów
wymaganych do zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia niniejszego
konkursu szacowany jest na lipiec 2018 r.

Cross-financing i środki trwałe

Wydatki w zakresie cross – financingu nie
10% wartości współfinansowania unijnego (EFS).

mogą

przekroczyć

W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych
nie może przekroczyć 10% wartości projektu (w tym cross – financingu).

Wkład własny
W ramach konkursu minimalny wkład własny
beneficjenta – 8%

wartości projektu.

wkład własny = wydatki kwalifikowalne - dofinansowanie
 Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów
pośrednich jak i bezpośrednich.
 W ramach projektu można łączyć różne formy wkładu własnego.

Wybór projektów do dofinansowania

Ocena projektów
1. Weryfikacja warunków formalnych
2. Ocena formalno- merytoryczna
3. Etap negocjacji

Weryfikacja warunków
formalnych
Warunki Formalne:
Wniosek został dostarczony terminowo.
Wniosek został złożony w języku polskim.
Ilość złożonych wniosków.
Wniosek został złożony w formie papierowej i
elektronicznej na formularzu wskazanym w Regulaminie
konkursu.
5. Wniosek w wersji papierowej złożono w dwóch
egzemplarzach.
1.
2.
3.
4.

Weryfikacja warunków
formalnych
6. Wersja elektroniczna wniosku jest tożsama z wersją
papierową wniosku oraz czy wydruk zawiera wszystkie
strony.
7. Wniosek w wersji papierowej został opatrzony
podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/ osób
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji
w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
8. Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane
załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu.

Ocena formalno - merytoryczna
1. Kryteria ogólne formalne
2. Kryteria specyficzne dostępu
3. Kryteria ogólne merytoryczne
horyzontalne

4. Kryteria ogólne merytoryczne
5. Kryterium merytoryczne premiujące

6. Kryteria specyficzne premiujące

Kryteria ogólne formalne

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy.
2. Kwalifikowalność partnera/partnerów (dotyczy
projektów realizowanych w partnerstwie).
3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi
biuro projektu na terenie województwa podkarpackiego.
4. Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni
zrealizowany.
5. Okres realizacji projektu.
6. Zakaz podwójnego finansowania.

Kryteria specyficzne dostępu

1. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej ogółem w projekcie na poziomie, co
najmniej 44%.
2. Projekt zakłada objecie wsparciem grupy, co najmniej 70 osób

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo i/lub poszukujących
pracy.

Kryteria specyficzne dostępu

3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez
założenie co najmniej trzech różnych instrumentów
wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu,
w tym obligatoryjnie IPD/inny dokument pełniący
analogiczną funkcję oraz staże/praktyki zawodowe i/lub
subsydiowane zatrudnienie.
4. W projekcie mogą być realizowane wyłącznie kursy
i szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub
uzyskaniem kwalifikacji.

Kryteria ogólne merytoryczne
horyzontalne

1. Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami
unijnymi (w tym: polityką równości szans kobiet
i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji
i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz
prawodawstwem unijnym.
2. Nie stwierdzono w Projekcie niezgodności
z prawodawstwem krajowym, w tym przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej.

Kryteria ogólne merytoryczne
horyzontalne

3. Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO
WP 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego.

4. Projekt skierowany jest do grup docelowych
pochodzących z obszaru województwa
podkarpackiego.

Kryteria ogólne
merytoryczne
1. Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 20142020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty
(adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz
rzetelność sposobu pomiaru) – max 10 pkt.
2. Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów
grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego
realizacja – max 10 pkt.
3. Trafność doboru instrumentów realizacji projektu
w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej
oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu
– max 10 pkt.

4. Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy
i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych
w projekcie działań w tym również potencjału do
zarządzania projektem oraz doświadczenia
wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji
przedsięwzięć: w obszarze, wsparcia projektu; na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu – max 10 pkt.

Kryterium merytoryczne
premiujące

1. Prawidłowość sporządzenia budżetu, w tym
kwalifikowalność i efektywność wydatków.
Przyznaje się 10 pkt. jeśli projekt spełnił kryterium tzn. budżet
został sporządzony prawidłowo (nie ma potrzeby kierowania do
negocjacji) albo 0 pkt. jeśli projekt nie spełnił kryterium.
Przyznanie 0 pkt. nie oznacza, iż projekt zostaje odrzucony.

Kryteria specyficzne
premiujące

1. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej ogółem w projekcie na poziomie, co
najmniej 54% – 5 pkt.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryteria specyficzne
premiujące

2. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie
województwa podkarpackiego – 5 pkt.
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie
punktu 2.7 wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie
pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego okresu
działalności na terenie woj. Podkarpackiego umieszczonego
w punkcie 4.4 wniosku o dofinansowanie.

Negocjacje
Negocjacje są obowiązkowe dla tych Wnioskodawców, którzy zostali
wezwani do podjęcia negocjacji – odmowa udziału w negocjacjach
będzie skutkować uzyskaniem oceny negatywnej w zakresie
spełnienia kryterium pn. „Negocjacje zakończyły się wynikiem
pozytywnym” i odrzuceniem wniosku.
Zarówno w przypadku negocjacji ustnych i jak pisemnych,
Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest – w odpowiedzi na
pismo IOK zapraszające do negocjacji – przedstawić pisemnie swoje
stanowisko negocjacyjne, w którym odniesie się do kwestii
wskazanych przez IOK w tymże piśmie. Sam fakt poinformowania
o podjęciu negocjacji nie jest wystarczający do uznania go za
stanowisko negocjacyjne Wnioskodawcy.
Negatywny wynik negocjacji oznacza, że projekt zostanie odrzucony.

Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
ul. Naruszewicza 11
Rzeszów
www.wup-rzeszow.pl
wup@wup-rzeszow.pl

