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RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020  

DLA DZIAŁANIA 7.2 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Instytucja  
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Adres 

korespondencyjny  

 

35-025 Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20   

Telefon 

 

17 / 85 09 230 
 

 

Faks 

 

17/ 852 44 57 
 

 

E-mail 
 

 wup@wup-rzeszow.pl  

 
 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

 

Ewa Szela, tel. 17/ 74 70 657 eszela@wup-rzeszow.pl  
Anna Baran, tel. 17/ 74 70 662 abaran@wup-rzeszow.pl 

 

 

 

mailto:eszela@wup-rzeszow.pl
mailto:abaran@wup-rzeszow.pl
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie X (w nawiasie 

należy wskazać - cyfrą rzymską - kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie). 

Uzasadnienie realizacji 

projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Przesłanką do zastosowania trybu pozakonkursowego jest fakt, że zadania państwa  

w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej realizuje minister właściwy do spraw pracy, a na poziomie regionalnym  

to zadanie realizuje samorząd województwa. Powiatowe Urzędy Pracy są natomiast 

ustawowym realizatorem polityki rynku pracy na poziomie regionalnym i jest to zadanie 

własne samorządu województwa. Do zadań samorządu w tym zakresie należy 

określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich  

w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację 

regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia.  

Cel szczegółowy RPO 

WP, w ramach którego 

projekt będzie 

realizowany  

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy. 

Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

Działanie / 

Poddziałanie 

Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

 

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.  

Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Do złożenia wniosków o dofinansowanie zostanie wezwanych 21 Powiatowych 

Urzędów Pracy, tj.  wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Województwa 

Podkarpackiego. Łącznie przez te podmioty realizowanych będzie 21 projektów. 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Powiatowe Urzędy Pracy są organami odpowiedzialnymi za realizację zadań 

publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), co stanowi przesłankę 

uzasadniającą ich wybór jako wnioskodawcy projektów dofinansowanych ze środków 

funduszy europejskich.  

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru  

NIE DOTYCZY  

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

III kwartał 2015 r. 
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oraz rok) 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.01.2015 r. 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
30.06.2016 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
1
 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2014 w roku 2015 w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 ogółem 

0,00 35.835,3 tys. 3.981,7 tys. 0,00 0,00 39.817,0 tys. 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 0,00 NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

33.844,4 tys. 

Szacowane wartości projektów mieszczą się w przedziale od 511,6 tys. do 4.694,3 tyś. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
2
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób 

pracujących, 

łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na 

własny rachunek, 

po opuszczeniu 

programu 

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

- - 37,6% 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie  

- - 37,6% 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

- - 37,6% 

2. Liczba osób, które 

uzyskały 

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

- - 50% 

                                                           
1
 Szczegółowe dane dotyczące wartości projektów znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w Wydziale 

Aktywizacji Zawodowej EFS 
2
 Szczegółowe dane dotyczące wartości docelowych wskaźników zakładanych w poszczególnych projektach od momentu 

złożenia wniosku o dofinansowanie znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w Wydziale Aktywizacji 
Zawodowej EFS 
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kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie  

- - 50% 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

- - 50% 

3. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
- -  447 

4. Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po 

opuszczeniu programu 
- - 37,6% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
 885  681   1 566 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 
 530  409  939 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
 21  17  38 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie 
 53  42  95 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 
 265  204  469 

6. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 
 242  187  429 

7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 

wsparciem w programie 
 172  133  305 

KRYTERIA SPECYFICZNE 

SPECYFICZNE KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna) 

1. Projekt zakłada: 

 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej 
wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%, 

 dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, 

 dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, 

 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%. 



Załącznik nr 4  do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
14 października 2015 

6 

 

Uzasadnienie: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium będzie także weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, zgodnie z projektem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020, tj. kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek 

uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do 

trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. 

Efektywność zatrudnieniowa świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych 

w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. 

Pozwoli również na najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych w relacji 

koszt – rezultat. 

Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej przygotowano 

w oparciu o wyniki badań kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników 

rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 

oraz „badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu 

regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które zostały 

zrealizowane na zlecenie IZ PO KL. 

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej jest publikowany zgodnie z  

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 (projekt). 

2. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej,  

jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze danego  

PUP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) w 

stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.). 

Uzasadnienie: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników 

produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Skierowanie wsparcia do grupy bezrobotnych osób niepełnosprawnych wynika z faktu,  

iż grupa ta została zidentyfikowana jako szczególnie defaworyzowana na rynku pracy. 

Wobec tego skierowanie projektów do przedstawicieli powyższej grupy pozwoli 

ukierunkować wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej pożądane. 

3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co najmniej takiej samej  

jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze  

danego PUP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu 

pomocy) w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu  

na dzień 31.12.2014 r.).  

Uzasadnienie: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników 

produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Osoby powyżej 50 roku życia są kategorią społeczną doświadczającą szczególnych 

trudności na rynku pracy. Grupa ta wymaga różnorodnego podejścia, w zależności  

od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. Skierowanie projektów do 
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przedstawicieli powyższej grupy pozwoli ukierunkować wsparcie tam, gdzie jest ono 

najbardziej pożądane. 

4. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r. 

Uzasadnienie: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia koncentracji wsparcia na 

osobach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2015 r. oraz możliwie szybkie 

podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Jest to również istotne ze 

względu na realizację wskaźników zaplanowanych do realizacji w OP 7 RPO WP. 

 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data 
Rzeszów, 

14 lipca 2015 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA ALBO FISZKI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI ZAWARTO W PLANIE 

DZIAŁANIA 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO WP, wprowadzając Plan działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP)  
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RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020 DLA DZIAŁANIA 8.6 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna 

Instytucja  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Adres 

korespondencyjny  
35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 

Telefon 17/850 92 30 

Faks 17/852 44 57 

E-mail wup@wup-rzeszow.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Sylwia Szeliga, tel. 17/850 92 84 sszeliga@wup-rzeszow.pl 

Piotr Cyrulik, tel. 17/850 92 62 pcyrulik@wup-rzeszow.pl 
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 
Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. 

Uzasadnienie realizacji 

projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Przesłanką zastosowania trybu pozakonkursowego są zapisy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Ze względu na 

strategiczne znaczenie dla społeczno – gospodarczego rozwoju województwa niniejszy 

projekt będzie realizowany w trybie pozakonkursowym. Zastosowanie trybu 

konkursowego jest niecelowe i nieefektywne ze względu na fakt, iż projektodawcą 

może być jednoznacznie określony podmiot.  

Cel szczegółowy RPO 

WP, w ramach którego 

projekt będzie 

realizowany  

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej 

sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. 

Działanie / 

Poddziałanie 

Działanie 8.6 - Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt 

pozakonkursowy ROPS. 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez: 
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 

szczególności poprzez: 
 organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 
podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, 
stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., 

  agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 
poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w 
regionie, 

 wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 
terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 
oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie 
regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry), 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić 
wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w 
osiąganiu standardów usług, 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów 
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia 
synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu 
reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi 
jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w 
celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też 
w typowych przedsiębiorstwach,  

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na 
poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w 
celu nawiązania stałej współpracy, 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów 
ekonomii społecznej, jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie 
sprzedaży produktów  
i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług 
podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu), 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 
lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie 
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tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana 
informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul 
społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania 
zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 
publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie,  

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii 
społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie 
możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju 
ekonomii społecznej w regionie,  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 
wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego 
wdrażania, 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 
województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 
rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 
publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy regionalny 
rozwój ekonomii społecznej. 

Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jest 

realizacja zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy 

społecznej i ekonomii społecznej co stanowi przesłankę uzasadniającą ich wybór jako 

wnioskodawcy projektu dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. Zgodnie 

z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 typem beneficjenta w działaniu 8.6 

jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru  

NIE DOTYCZY 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

 IV kwartał 2015 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
11.2015 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
12.2017 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2014 w roku 2015 w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 ogółem 
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0,00 120 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00 1 560 000,00 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 234 000,00 NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

1 326 000,00 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

5. Liczba funkcjonujących komitetów ds. ekonomii 
społecznej w regionie 

- - 1 

6. Liczba funkcjonujących portali sprzedaży produktów i 
usług PES 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

8. Liczba regionalnych sieci współpracy OWES - - 1 

9. Liczba regionalnych sieci podmiotów ekonomii 
Społecznej 

- - 1 

10. Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów 
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym 

- - 2 

11. Liczba rocznych raportów o rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie 

- - 3 

12. Liczba zorganizowanych targów ekonomii społecznej - - 3 

KRYTERIA SPECYFICZNE 

SPECYFICZNE KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna) 
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1. Projekt będzie zakładał stosowanie klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych. 

Uzasadnienie: 

Niniejsze kryterium pozwoli na zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w 

rynku. Wnioskodawca zapewni, iż w projekcie dokonane zostaną co najmniej dwa 

zamówienia z wykorzystywaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) lub 

dokonane zostaną dwa zamówienia u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku 

zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

2. Projekt będzie zakładał współpracę z funkcjonującymi w regionie Ośrodkami Wspierania Ekonomii 
Społecznej, w tym m. in.. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych 
inicjatyw..  

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada współprace ROPS-u z OWES-ami, która jest elementem budowania 

systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie. Projekt będzie zakładał  zadania 

komplementarne w stosunku do działań prowadzonych przez OWES-y,  aby uniknąć 

powielania form wsparcia.   

3. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza termin 31 grudnia 2017 r. 

Uzasadnienie: 

Czas realizacji projektu powinien pozwolić Beneficjentowi na precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie 
finansowe wdrażanego projektu. Zasadnym wydaje się weryfikowanie efektywności 
podejmowanych działań oraz wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych 
modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji zadań regionalnego koordynatora 
rozwoju ekonomii społecznej.  

4. Projekt zakłada realizację wskaźników produktu na poziomie określonym w Ramowym Planie Działania RPO 
WP 2014-2020 dla działania 8.6.  

Uzasadnienie: Kryterium zapewni osiągnięcie produktów na poziomie założonym przez IP. 

5. Projekt zakłada aktualizację Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej do 31 
września 2016 r. 

Uzasadnienie 

Aktualizacja programu pozwoli na prowadzenie regionalnej polityki rozwoju ekonomii 

społecznej w oparciu o bieżące dane.  

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA ALBO FISZKI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI ZAWARTO W PLANIE 

DZIAŁANIA 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO WP, wprowadzając Plan działania jako załącznik do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WP)  
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RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020 DLA 

PODDZIAŁANIA 9.6.1 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  Oś priorytetowa. IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Adres 

korespondencyjny  

Ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów 

Telefon 
17 850 92 00 

Faks 
17 852 44 57 

E-mail 
wup@wup-rzeszow.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Piotr Golema tel. 17 850 92 92,  e-mail: pgolema@wup-rzeszow.pl 
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego 
szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016 

 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Mając na względzie kreowanie polityki edukacyjnej regionu i dbałość o poziom 
wykształcenia obywateli, program stypendialny winien mieć charakter 
systemowy przewidywalny i zapewniający określenie tych samych reguł dla 
wszystkich szkół, zatem powinien być wdrażany przez jednostkę obejmującą 
swym działaniem cały region tj. uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. 

Uzasadnieniem do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym są również  
uregulowania prawne stanowiące podstawę działalności samorządu 
województwa, narzucone ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U.2013.596). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy do zadań 
samorządu województwa należy wykonywanie zadań o charakterze 
wojewódzkim w zakresie edukacji publicznej, zaś art. 18 pkt 19a) ustawy 
wskazuje, że do wyłącznej właściwości sejmiku województwa jako organu 
samorządu województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów m.in. dla uczniów. 

Cel szczegółowy 

RPO WP, w 

ramach którego 

projekt będzie 

realizowany  

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Działanie / 

Poddziałanie 
Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, 
w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia 
ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – 
przyrodniczych i języków obcych 

Podmiot 

zgłaszający projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego 

Uzasadnienie 

wyboru podmiotu, 

który będzie 

wnioskodawcą 

W związku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji wsparcia 
stypendialnego oraz możliwością zapewnienia szerokiego zaplecza 
administracyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  może 
dać gwarancję sprawnej realizacji programu w oparciu o wypracowane 
standardy pracy. 
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Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru  

Nie dotyczy 

Przewidywany 

termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2015 r. 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
09.2015 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
08.2016 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2014 w roku 2015 w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 ogółem 

0,00 0,00  2.365.000,00  0,00 PLN 0,00  2.365.000,00  

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 118.250,00  NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

2.010.250,00  

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 
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Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 

zrealizowanych zgodnie z założonymi 

celami 

- - 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie  
Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
302 248 550 

Liczba wypłaconych stypendiów 302 248 550 

KRYTERIA SPECYFICZNE 

SPECYFICZNE KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna) 

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, kształcący się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów 
przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk 
matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.  

Uzasadnienie: 

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, ma służyć wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do wysokiej 
jakości dóbr i usług edukacyjnych.  

Niekorzystana sytuacja materialna ucznia weryfikowana będzie w oparciu o 
dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie 
stypendium, w wysokości nie przekraczającej dwukrotności progu określonego 
w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 
z późn. zm.). 

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów stanowić będą co najmniej oceny 
klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród 
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki. 
Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach - dodatkowe kryterium 
premiujące. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU 

DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA ALBO FISZKI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI ZAWARTO W 

PLANIE DZIAŁANIA 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO WP, wprowadzając Plan działania jako załącznik do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP)  
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RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020  

DLA PODDZIAŁANIA 9.6.2 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś priorytetowa. IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Adres 

korespondencyjny  

Ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów 

Telefon 
17 850 92 00 

Faks 
17 852 44 57 

E-mail 
wup@wup-rzeszow.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Piotr Golema tel. 17 850 92 92,  e-mail: pgolema@wup-rzeszow.pl 
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą 
na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 
2015/2016 

 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Mając na względzie kreowanie polityki edukacyjnej regionu i dbałość o poziom 
wykształcenia obywateli, program stypendialny winien mieć charakter systemowy 
przewidywalny i zapewniający określenie tych samych reguł dla wszystkich szkół, zatem 
powinien być wdrażany przez jednostkę obejmującą swym działaniem cały region tj. 
uczniów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 

Uzasadnieniem do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym są również  
uregulowania prawne stanowiące podstawę działalności samorządu województwa, 
narzucone ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U.2013.596). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy do zadań samorządu województwa 
należy wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie edukacji publicznej, 
zaś art. 18 pkt 19a) ustawy wskazuje, że do wyłącznej właściwości sejmiku województwa 
jako organu samorządu województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów m.in. dla uczniów. 

Cel szczegółowy 

RPO WP, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany  

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. 

Działanie / 

Poddziałanie 
Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2- Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 
kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie 
wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych. 

Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą 

W związku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji wsparcia stypendialnego 
oraz możliwością zapewnienia szerokiego zaplecza administracyjnego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  może dać gwarancję sprawnej realizacji 
programu w oparciu o wypracowane standardy pracy. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

NIE DOTYCZY 
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wyboru  

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

IV kwartał 2015 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
09.2015 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
08.2016 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2014 w roku 2015 w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 ogółem 

0,00 0,00 1.540.000,00  0,00  0,00 1.540.000,00  

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 154.000,00 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

1.309.000,00 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 

zrealizowanych zgodnie z założonymi celami 
- - 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 
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Liczba wypłaconych stypendiów 193 157 350 

KRYTERIA SPECYFICZNE 

SPECYFICZNE KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna) 

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 
kształcący się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie 
przedmiotów zawodowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, ma 
służyć  wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości dóbr i usług 
edukacyjnych. 

Niekorzystana sytuacja materialna ucznia weryfikowana będzie w oparciu o dochód w 
rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, w wysokości nie 
przekraczającej dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 z późn. zm.). 

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów stanowić będą co najmniej oceny 
klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów 
zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach - dodatkowe kryterium 
premiujące. 

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

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA ALBO FISZKI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  

I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI ZAWARTO W PLANIE 

DZIAŁANIA 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO WP, wprowadzając Plan działania jako załącznik do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WP)  

 

 

 


