
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie kryteriów wyboru projektów dla działań:

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty pozakonkursowe PUP;

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

pożyczki – projekt pozakonkursowy BGK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS



Działanie 7.2
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

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:

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 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane

ze środków Funduszu Pracy.



Wnioskodawcy:

21 Powiatowych Urzędów Pracy z terenu Województwa 

Podkarpackiego

Przewidywany okres realizacji projektów:

01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektów:

W 2017 roku: 33 798 394 PLN

w tym zobowiązania z 2016 roku pomniejszają wartość 

bieżących projektów o 198 183 PLN. Kwota zobowiązań 

może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu projektów 

z 2016 r.

Ogółem: 35 488 314 PLN



Uwaga ogólna do kryteriów 

Uwaga Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Nie przedstawiono założeń dla rolników i członków ich rodzin. Będziemy wdzięczni za informacje czy 

w ramach najbliższego nabór beneficjatów do działania 7.2 będzie dotyczył także tej grupy?

Status uwagi

Wyjaśnienie:

Bezrobotni rolnicy i członkowie ich rodzin (bo wyłącznie osoby

zarejestrowane jako bezrobotne we właściwym miejscowo Powiatowym

Urzędzie Pracy mogą być uczestnikiem projektu) zawsze mogą być

uczestnikami projektu w ramach Działania 7.2 o ile należą do

wskazanej grupy docelowej (osoby powyżej 29 lat: kobiety, długotrwale

bezrobotni, 50+, niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach

zawodowych).



Działanie 7.3
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

poprzez pożyczki – projekt 

pozakonkursowy BGK

Cel szczegółowy:

Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych

mikroprzedsiębiorstw.

Typy projektów przewidziane do realizacji:

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej w formie pożyczki na uruchomienie

działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN na osobę

przyznawane na warunkach preferencyjnych.



Grupa docelowa:

Osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób bezrobotnych

oraz biernych zawodowo, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin,

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha,

zamierzający odejść z rolnictwa.

Wnioskodawca:

Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający fundusz

funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Alokacja na Działanie 7.3 - instrumenty finansowe 

(wkład UE):

5 730 000 €



1. Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia należących do grupy osób

bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w tym rolników i członków ich rodzin,

prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających

odejść z rolnictwa.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga MRiRW:

W odniesieniu do kryterium pn. Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia należących do grupy osób 

bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w tym rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa 

rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa. Prosimy o wyjaśnienie czy weryfikacja tego kryterium na 

podstawie zapisów wniosku ma potwierdzić czy wnioskodawca posiada odpowiednią ofertę produktową (np. bank 

krajowy/zagraniczny).

Jeżeli nie to proponujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium pn. czy wnioskodawca posiada odpowiednią ofertę 

produktową.

Propozycja zmienionych zapisów: 

Kryterium czy wnioskodawca posiada odpowiednią ofertę produktową.

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

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

Nabór na wyłonienie Funduszu Funduszy bo tego dotyczą przedłożone

kryteria, realizowany będzie w trybie pozakonkursowym. Jednostką

która została wskazana do pełnienia przedmiotowej roli jest Bank

Gospodarstwa Krajowego



Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

nie jest jasne czy konkurs dotyczy wyboru pośrednika czy bezpośrednio udzielania wsparcia, co sugeruje  np.. kryterium 

1 

Status uwagi

Wyjaśnienie:

W ramach Działania 7.3 podjęto decyzje o wyborze Funduszu

Funduszy w trybie pozakonkursowym.

Założone kryteria w przedmiotowym naborze dotyczą zarówno

wymagań jakie musi spełnić Fundusz Funduszy w kontekście regulacji

właściwych dla projektów obejmujących wdrażanie instrumentów

finansowych ze środków EFS, w tym w szczególności wynikającym z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217; jak i wymogów

dotyczących grupy docelowej oraz maksymalnej wysokości pożyczki

określonych w SZOOP.



2. Projekt skierowany jest do osób, które nie posiadały wpisu do rejestru CEIDG, nie

były zarejestrowane w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie

odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub

oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

prosimy o wyjaśnienie jak będzie weryfikowane kryterium dostępu 2?

Status uwagi

Wyjaśnienie:

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie

treści wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności polega to

na weryfikacji zapisów zawartych we wniosku i stwierdzeniu, iż w

odniesieniu do grupy docelowej zawarty jest warunek, że wsparcie

mogą otrzymać wyłącznie osoby które nie posiadały wpisu do rejestru

CEIDG, nie były zarejestrowane w KRS lub nie prowadziły działalności

gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.

działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12

miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.



6. Zgodność z wynikami Oceny ex- instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO

WP 2014-2020 oraz zapisami Strategii inwestycyjnej

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

Prosimy o doprecyzowanie o jaka Strategie Inwestycyjna chodzi.

Status uwagi

Wyjaśnienie:

„Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych na lata 2014-

2020”, jest dokumentem strategicznym, przyjętym Uchwałą Zarządu

Województwa Podkarpackiego.

W przedmiotowym dokumencie zawarta jest całościową koncepcja

wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.



9. Zdolność prawna

10. Zdolność ekonomiczna i finansowa

11. Zdolność operacyjna i potencjał organizacyjny

12. Metodyka wyboru pośredników finansowych

13. Mechanizm wynagradzania

14. Dotychczasowa i dodatkowa działalność wnioskodawcy

15. Zapewnienie dodatkowych środków na inwestycje (jeśli dotyczy)

16. Zapewnienie zgodności interesów (jeśli dotyczy)

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

Kryteria 9 -16 zawierają niejednoznaczne określenia takie jak: odpowiednie, adekwatne, właściwe, które nie zostały jasno 

określone . Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, kryteria powinny być jednoznacznie określone.

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:
Kryteria 9-16 wynikają z konieczności spełnienia przez podmiot wdrażający 

instrumenty finansowe  warunków określonych w Artykule 7 Rozporządzania 

delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku. 

Biorąc pod uwagę sposób wyboru Funduszu Funduszy tj. tryb 

pozakonkursowy (tym samym możliwość uzupełnienia zapisów zawartych 

we wniosku o dofinansowanie w sytuacji gdy osoby oceniające miałyby 

jakiekolwiek wątpliwości w kontekście spełnienia przedmiotowych kryteriów), 

odniesienie się do „konkretnego” artykułu Rozporządzania, IP postuluje 

pozostawienie zapisów w niezmienionej formie. 



15. Zapewnienie dodatkowych środków na inwestycje (jeśli dotyczy)

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga MRiRW:

Proponujemy rozważyć doprecyzowanie w jakich przypadkach to kryterium będzie miało zastosowanie. Obecnie nie jest 

jasne jak należy rozumieć zapis „jeśli dotyczy”?

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:
Nabór na wyłonienie Funduszu Funduszy bo tego dotyczą przedłożone 

kryteria, realizowany będzie w trybie pozakonkursowym. Jednostką która 

została wskazana do pełnienia przedmiotowej roli jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 

wynikające z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. tj. czy wnioskodawca przedstawia 

mechanizmy zapewnienia współfinansowania na rzecz ostatecznych 

odbiorców, dodatkowego w stosunku do wkładu z EFS i wkładu krajowego w 

ramach realizacji projektu.

W przedłożonym RPD założono, iż w ramach naboru dofinasowanie będzie 

wynosić 100% wartości projektu (85% wkład UE, 15% wkład BP). Jednakże 

w sytuacji gdyby BGK założył w ramach przedłożonego wniosku o 

dofinansowanie wkład własny, musiałby (aby kryterium zostało uznane za 

spełnione) zawrzeć zapisy dotyczące sposobu jego wniesienia. 



Uwaga ogólna do kryteriów 

Uwaga Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Proponujemy wprowadzenie kryterium, które pozwalałoby zweryfikować czy wnioskodawca posiada odpowiednią liczbę 
podmiotów lub odpowiednie ich rozłożenie przestrzenne (kryterium dostępności dla beneficjenta końcowego), które 
mogą udzielać pożyczek ostatecznym beneficjentom. O ile nie stanowi to prawdopodobnie problemu dla banków 
spółdzielczych to w przypadku pozostałych beneficjentów (banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub 
instytucje finansowe, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe 
służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych 
podmiotów) może wystąpić sytuacja, w której osób powyżej 29 roku życia należących do grupy osób bezrobotnych oraz 
biernych zawodowo, w tym rolników i członków ich rodzin będą musiały pokonać duży dystans w dotarciu do tych 
instytucji. Co może mieć potencjale wpływ na osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu.
Ta uwaga jest również związania z kryterium 11 - 11. Zdolność operacyjna i potencjał organizacyjny, w którym ocenie 
podlega czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał instytucjonalny i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu 
w zakładanym zakresie na terenie województwa podkarpackiego, tj. w szczególności czy posiada odpowiednie 
przedstawicielstwo w regionie (biura, placówki lub oddziały).
Propozycja zmienionych zapisów: 

Czy wnioskodawca posiada odpowiednią liczbę podmiotów.

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

których powinno wynikać, że siedziba beneficjenta mieści się w każdym mieście powiatowym  albo liczba 

siedzib beneficjenta w województwie podkarpackim jest nie mniejsza niż 15.

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

Nabór na wyłonienie Funduszu Funduszy bo tego dotyczą przedłożone

kryteria, realizowany będzie w trybie pozakonkursowym. Jednostką

która została wskazana do pełnienia przedmiotowej roli jest Bank

Gospodarstwa Krajowego.



Kryterium specyficzne dostępu nr 3

Obecne brzmienie:

3. Projekt przewiduje wyłącznie udzielanie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na

uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN na osobę.

Proponowane brzemiennie:

3. Projekt przewiduje wyłącznie udzielanie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na

uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości określonej w aktualnym SZOOP

Zmiana w zakresie kryteriów specyficznych dostępu (autopoprawka)

Uzasadnienie zmiany brzmienia kryterium:

Zmiana zapisu umożliwia, przy zmianie SZOOP oraz Strategii Inwestycyjnej na udzielanie

pożyczek w wyższych wysokościach. Na moment wezwania do złożenia wniosku o

dofinansowanie wysokość pożyczki musi być zgodna z analizą ex-ante. Jednakże biorąc pod

uwagę uwarunkowania gospodarcze oraz fakt, iż realizacja projektów będzie się odbywać do

2023 roku powinniśmy zostawić możliwość ewentualnego jej zwiększenia w przyszłości.



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/

