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Grupa docelowa

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do

poniższych grup:

 Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne

lub bierne zawodowo zwłaszcza:

• osoby w wieku 50 lat i więcej,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych



 Rolnicy i członkowie ich rodzin, osoby posiadające

nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia

gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

 Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach

krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych

 Reemigranci

 Imigranci

GRUPA DOCELOWA



Obligatoryjne formy wsparcia

 Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu

Działania lub dokumentu równoważnego

spełniającego tę samą funkcję

 Staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane

zatrudnienie



Indywidualne Plany Działania

 Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej

każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika

projektu oraz opracowaniem/aktualizacją dla każdego uczestnika

projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego

dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.

 Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do

indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich

aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i

przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.



Staże i praktyki zawodowe

Okres stażu/praktyki: od 3 do 6 miesięcy 
kalendarzowych

Wsparcie w postaci staży i praktyk realizowane w ramach
projektów jest zgodne z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia
10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.



STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe,

które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1

pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli

miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin

miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin,

wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym

miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w

mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony

uczestnika i podmiotu przyjmującego na staż,

 Jeżeli uczestnik projektu posiada inny tytuł powodujący obowiązek

ubezpieczeń społecznych, zaplanowane w budżecie projektu na tę

osobę koszty składek stanowią oszczędność. Niedopuszczalna jest

wypłata uczestnikowi projektu również kwoty składek, które zostałyby

odprowadzone do ZUS, gdyby nie posiadał innego tytułu

ubezpieczenia. Wypłata ze środków projektu stypendium w wyższej

wysokości stanowi wydatek niekwalifikowalny.



STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są kwalifikowalne, o ile uwzględniają

jedną z poniższych opcji i wynikają z założeń porozumienia w sprawie realizacji

stażu:

a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dotychczasowego wynagrodzenia

opiekuna stażysty w przypadku oddelegowania go wyłącznie do realizacji zadań

związanych z opieką nad grupą stażystów, pod warunkiem, że opiekun stażysty

nadzoruje pracę więcej niż 3 stażystów i jest to uzasadnione specyfiką stażu;

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż części dotychczasowego

wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku częściowego zwolnienia go od

obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad

stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za

opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego

kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad

maksymalnie 3 stażystami;

c) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia
opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony od obowiązku świadczenia
pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów
w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym
stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę,
przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3
stażystami.



STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może

uwzględniać koszty inne niż koszty opieki nad dzieckiem lub

dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi, stypendium i

wynagrodzenie opiekuna stażu/praktyki zawodowej związane z

odbywaniem stażu/praktyki zawodowej (np. koszty dojazdu, koszty

zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście

do odbycia stażu, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości

nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta, które

są rozliczane jako refundacja wydatków poniesionych przez

podmiot przyjmujący na staż. Katalog wydatków nie obejmuje

wyposażenia stanowiska.



Pozostałe formy wsparcia

 Poradnictwo zawodowe,

 Pośrednictwo pracy,

 Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy,

 Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych.



Szkolenia

 Szkolenia i kursy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami

i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi

potrzebami na rynku pracy. W związku z powyższym szkolenia

muszą wynikać bezpośrednio z IPD.

 Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub

nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem

(np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów

operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych

lub kompetencji jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie

odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).



 Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje 

stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 

120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi 

co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej 

miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość 

stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z 

tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

SZKOLENIA



 We wniosku o dofinansowanie należy wykazać tylko te

wskaźniki, które są niezbędne i adekwatne do założeń

projektu.

 Należy pamiętać, aby do poszczególnych zadań

przyporządkować odpowiednie wskaźniki, dotyczące

danego zadania.

Informacja dot. wskaźników 



 Ze względu na grupę docelową w ramach działania 7.1,

problemy z rekrutacją uczestników do projektu oraz

konieczność niezwłocznego rozpoczęcia przez uczestników

pierwszej formy wsparcia, rekrutację należy zaplanować w

turach o krótkich okresach.

Informacja dot. rekrutacji 



Najczęściej zidentyfikowane wydatki niekwalifikowalne                              

w projektach są spowodowane:

 zakwalifikowaniem do projektu  uczestników 

niespełniających warunków kwalifikowalności,

 nieprawidłowo przeprowadzoną zasadą konkurencyjności                     

w celu wyłonienia wykonawców,

 wypłatą stypendiów szkoleniowych/stażowych                                      

w nieprawidłowej kwocie. 

Wydatki niekwalifikowalne w 

projekcie 



Kryteria specyficzne dostępu

 Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej
dla dwóch grup: - na poziomie co najmniej 45 % - dla osób w
najtrudniejszej sytuacji, - na poziomie co najmniej 60 % - dla osób,
które nie należą do kategorii osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku.

 Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zawodowej w odniesieniu do
grupy osób pracujących na poziomie co najmniej 45%.

 Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez założenie co najmniej
trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do osób
bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym obligatoryjnie Indywidualny
Plan Działania (IPD)/ inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz
staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż nie
może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych.
Jednocześnie projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez
założenie co najmniej dwóch różnych instrumentów wsparcia w
odniesieniu do osób nie należących do grup osób bezrobotnych i
biernych zawodowo, w tym obligatoryjnie Indywidualny Plan Działania
(IPD)/ inny dokument pełniący analogiczną funkcję.



 W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające

z opracowanych w ramach działań projektowych Indywidualnych Planów

Działania lub innych dokumentów pełniących analogiczną funkcję, kończące się

nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji (kursy i szkolenia

dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową danego uczestnika na

rynku pracy) - dotyczy projektów zakładających realizację szkoleń.

 Projekt jest zgodny z zapisami właściwego LPR/GPR w aspekcie

komplementarności z działaniami finansowanymi ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które

nie korzystały z takiego samego wsparcia (identycznej formy wsparcia np.

szkolenia językowego na tym samym poziomie) tj. szkoleń zawodowych, staży,

subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów współfinansowanych ze

środków EFS dedykowanych tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w

konkursach ogólnych.

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU



 Co najmniej 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby bezrobotne i

bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku

pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z

niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Bezrobotni

mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do grupy osób znajdujących się w

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy mogą stanowić nie więcej niż 20%

ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie jednocześnie

skierowane do nich wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia

nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia

kwalifikacji lub kompetencji.

 Projekt jest zgodny z Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji gmin, na

terenie których będzie realizowany.

 Projekt będzie realizowany wyłącznie na terenie jednego MOF i obejmie

wsparciem co najmniej 2 gminy z danego MOF: MOF Krosno, MOF Dębica-

Ropczyce, MOF Przemyśl, MOF Mielec, MOF Tarnobrzeg, MOF Jarosław-

Przeworsk, MOF Sanok-Lesko, MOF Stalowa Wola.

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU



 Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności

zatrudnieniowej - na poziomie co najmniej 55 % - dla osób

w najtrudniejszej sytuacji, - na poziomie co najmniej 70 % -

dla osób, które nie należą do kategorii osób znajdujących

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa

podkarpackiego.

Kryteria specyficzne 

premiujące



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów, 

tel. 17 85 09 222

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

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

