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RAMOWY/ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020  

DLA DZIAŁANIA 7.2 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer  

osi priorytetowej  Oś priorytetowa VII 

4. Nazwa osi 

priorytetowej Regionalny rynek pracy 

5. Instytucja  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

6. Dane osoby 

przygotowującej RPD  

(imię, nazwisko, 

telefon. E-mail) 

 

Anna Baran, 17 743 28 71, e-mail: abaran@wup-rzeszow.pl 

Małgorzata Drzewicka, 17 743 28 95, e-mail: mdrzewicka@wup-rzeszow.pl    

 

 

Cześć B. FISZKA DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(należy skopiować odpowiednią ilość razy dla każdego projektu) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO… 
DZIAŁANIE 7.2 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA 

RYNKU PRACY – projekty pozakonkursowe PUP 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Tytuł lub zakres 

projektu 

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

wskazać – cyfrą rzymską – kolejny numer projektu realizowanego w danym powiecie). 

2. 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. 

3. Cel szczegółowy RPO, 
w ramach, którego 

projekt będzie 

realizowany  

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy. 

Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

4. Priorytet inwestycyjny 
PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym  
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 

mailto:abaran@wup-rzeszow.pl
mailto:mdrzewicka@wup-rzeszow.pl
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5. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 
Wsparcie aktywizacyjne może być uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji 
o charakterze społecznym. 

6. Cel główny projektu 
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. 

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego. 

7. Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup: 
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej,  

 osoby długotrwale bezrobotne1, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby o niskich kwalifikacjach2 . 
2. 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.3 

8. Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

9. 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. 

10. 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. tj. z 2019 r., poz. 1482), co stanowi przesłankę uzasadniającą ich wybór jako 

Wnioskodawcy projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich. 

11. Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE x 

12. Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie. 

 

                                                           
1 Definicja osoby długotrwale bezrobotnej została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych przez 
powiatowe urzędy pracy, będą to bezrobotni spełniający warunki określone wymaganiami projektu wynikające nie 
z rejestracji w urzędzie pracy, lecz oświadczenia uczestnika projektu. 

2 Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie - zgodnie 

z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się 
nabycie umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle 
pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu 
nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

3 Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnieniem wymogu określonego w art. 2 ust. 1, pkt 2, lit. d ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z poźn. zm.) 
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13. Czy projekt będzie 

projektem grantowym? 
TAK  NIE x 

14. Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2020 r. 

15. Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

01.01.2020 r. 

Data zakończenia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

30.06.2021 r. 

II. SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

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

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 w roku 2024 Ogółem 

37 445 698,784 1 872 284,94    39 317 983,72 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  NIE x 

Szacowany wkład UE (PLN) 

33 420 286,16 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
1761 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 
1058 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
45 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 111 

                                                           
4 W tym zobowiązania z 2019 roku pomniejszające wartość bieżących projektów o 721 798,00 PLN. Kwota 
zobowiązań może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu projektów z 2019 r. 
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wsparciem w programie 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 
530 

6. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 
484 

7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 

wsparciem w programie 
147 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

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 kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

 

Liczba osób 

bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem 

w programie 

50% 

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 

484 

4. Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących 

po opuszczeniu programu 
37,6% 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena 

merytoryczna) 
Ocena formalno - merytoryczna 



7 

 

1. Projekt zakłada osiągnięcie w projekcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla dwóch grup:  

 na poziomie co najmniej 44,3 % - dla osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 

na poziomie co najmniej 60,4 % -  dla pozostałych osób nienależących do w/w grupy. 

Definicja: 

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 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

obowiązującymi na dzień ogłoszenia naboru tj. kryterium efektywności zatrudnieniowej określa  
się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie.  

Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej uwzględnia zatrudnienie na podstawie stosunku  
pracy oraz samozatrudnienie, zgodnie z w/w wytycznymi.  

Do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wlicza się osoby w wieku 50 lat i więcej, 
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach do poziomu ISCED 3 włącznie.  

Określona w kryterium grupa dla której ustalono poziomy efektywności zatrudnieniowej tj.: osoby  
będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz osoby nienależące do tej grupy 
wynika bezpośrednio z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

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.  

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 
obowiązującymi na dzień ogłoszenia naboru. 

2. Projekt zakłada udział rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 
ha, zamierzających odejść z rolnictwa na poziomie min. 5% ogólnej liczby wszystkich uczestników objętych realizacją 
projektu. 

Definicja: 

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

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.  

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów 
w ramach projektów oraz objęcia wsparciem rolników i ich rodzin prowadzących indywidualne 
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

Kryterium jest weryfikowane/obowiązuje na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2020 r. 

Definicja: 

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 2020 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 VII RPO WP. 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką 
zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach 
Działania 7.4 RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem. 
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Definicja: 

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

Wprowadzenie kryterium wynika z zapisów RPO WP 2014-2020, który w przypadku Działania 
8.2 RPO WP zakłada współpracę PUP z OPS i PCPR w zakresie realizacji wsparcia 
(aktywizacja zawodowa) dla osób z III profilu, natomiast w przypadku Działania 7.4 RPO WP 
osoby bezrobotne korzystające z opieki żłobkowej powinny być w pierwszej kolejności objęte 
przez PUP wsparciem w postaci aktywizacji zawodowej. 

Kryterium jest weryfikowane/obowiązuje na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. Projekt zakłada, że co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby pozostające poza rynkiem pracy tj.: 
osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, 
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach). Bezrobotni 
mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin mogą stanowić nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych 
objętych wsparciem w projekcie, jednocześnie skierowane do nich wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub 
nabycia nowych kwalifikacji, kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji bądź 
do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Definicja: 

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

Określony w kryterium odsetek uczestników projektu będących w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy oraz osób nienależących do tej grupy wynika bezpośrednio z zapisów Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie koncentracji wsparcia na osobach znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
w 2020 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 
VII RPO WP. 

Kryterium jest weryfikowane/obowiązuje na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

V PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 11.12.2019 r. 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH 

FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 

14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.)5 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO…, wprowadzając Plan Działania na dany rok, jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO…) 

 

 

 

                                                           
5 Dotyczy wyłącznie w przypadku wypełnienia Części B Rocznego Planu Działania na dany rok.  
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RAMOWY/ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020  

DLA DZIAŁANIA 9.3 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1.0 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer  

osi priorytetowej  IX 

4. Nazwa osi 

priorytetowej JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

5. Instytucja  

 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE  

6. Dane osoby 

przygotowującej RPD  

(imię, nazwisko, 

telefon. E-mail) 

 

Piotr Golema, tel. 17 743 28 28, e-mail: pgolema@wup-rzeszow.pl 

 

Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

 (należy skopiować odpowiednią ilość razy dla każdego działania/poddziałania) 

 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO 
 

DZIAŁANIE: 9.3 PODDZIAŁANIE: n/d  

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

realizowane będą projekty 

Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

2. Priorytet inwestycyjny 

PI 10 iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  

o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji (PI 10iii). 

3. Planowany kwartał 
rozpoczęcia naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Nr. Konkursu      I II III IV 

RPPK.09.03.00-
IP.01-18-033/20 

X    

4.Rodzaj sposobu rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 
IP/IZ 

 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 
tys. euro) 
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Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) X 

5. Planowana alokacja w 

(PLN) 

15 000 000,00 PLN 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10 % 

7. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji w 

ramach konkursu 

1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji 

cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z 

własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie [os.]  
1000 

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

programie [os.]  
410 

3.  Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie [os.]  
4700 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1.  Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu [os.]  

750 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu [os.] 

308 

3.  Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu [os.]  

3525 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 



11 

 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena 

merytoryczna) 
Ocena formalno-merytoryczna 

1. Wnioskodawca/Partner w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

zrealizował projekt/projekty/szkolenia/kursy/warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych w których 

przeszkolił łącznie co najmniej 150 osób. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu wybór podmiotów, które 
bezpośrednio realizują kursy/szkolenia dotyczące 
rozwoju kompetencji cyfrowych oraz posiadają 
odpowiednie doświadczenie w obszarze wsparcia, co 
powinno skutkować wysoką jakością usług.  
Projekty/szkolenia/kursy/warsztaty wskazane przez 
wnioskodawcę powinny być zrealizowane na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie, tzn. okres ich 
realizacji powinien zakończyć się nie później niż w 
dzień poprzedzający złożenie wniosku o 
dofinansowanie w konkursie.  
W przypadku, gdy projekt jest realizowany w 
partnerstwie warunek musi być spełniony przez 
Wnioskodawcę lub przynajmniej jednego z partnerów. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie projektu, szczególnie w części 4.4 
Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów. 
Wnioskodawca powinien posiadać odpowiednie 
dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium, gdyż 
mogą one podlegać kontroli.  
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych 
oraz co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:  
a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, 
b) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
c) osoby z niepełnosprawnościami 
d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny . 

 

Definicja: 

Kryterium koncentruje wsparcie na grupach 
defaworyzowanych, wykazujących największą lukę 
kompetencyjną tj. posiadających największe potrzeby w 
dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich 
kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej oraz 
osobach, które ze względów zdrowotnych lub 
ekonomiczno-społecznych rzadziej uczestniczą w 
kształceniu ustawicznym. Osoby o niskich 
kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie 
ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe). W odniesieniu 
do uczestników w wieku 50 lat i więcej należy mieć na 
uwadze, że wiek określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w 
świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z 
późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  
Przez Kartę Dużej Rodziny (KDR) należy rozumieć 
ogólnopolską lub samorządową KDR w formie karty 
tradycyjnej lub elektronicznej wydaną członkom rodziny 
wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której 
rodzic (rodzice) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z późn. zm. lub na 
podstawie innych właściwych Uchwał. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie projektu (wskaźniki, opis grupy 
docelowej). Informacje na temat grupy docelowej 
powinny jednoznacznie wskazywać, że projekt jest 
skierowany do wymaganej liczby osób (danego odsetka 
grupy docelowej) określonego w kryterium. 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

3. Projekt zakłada realizację wyłącznie szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych 

zgodnie z zakresem i standardem wymagań określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że w ramach 
projektu będzie realizowane wyłącznie wsparcie z 
zakresu kompetencji cyfrowych (w ramach konkursu nie 
ma bowiem możliwości realizacji projektów z zakresu 
kwalifikacji językowych). Ponadto, kryterium ma 
zapewnić zgodność realizacji wsparcia z zakresem i 
standardem wymagań określonym z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Projekt powinien 
obejmować co najmniej wszystkie kompetencje 
ramowe, wskazane w ramach Standardu w obszarach: 
Informacja, Komunikacja oraz Tworzenie treści na 

dowolnym poziomie zaawansowania (Standard 
wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni 
osiągnąć uczestnicy projektu, został określony w 
załączniku nr 2 do Wytycznych oraz będzie stanowił 
załącznik do dokumentacji konkursowej). Powyższy 
wymóg dotyczący ujęcia w projekcie wszystkich 
kompetencji ramowych w ww. trzech obszarach nie ma 
zastosowania w przypadku realizacji szkoleń 
prowadzących do uzyskania  kwalifikacji cyfrowych.  
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku w szczególności w 
części 4.1 Zadania. Dopuszczalne jest wezwanie 
Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. Niespełnienie 
kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

 

 
1 

4. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych (informatycznych i 

informacyjnych) zakończą się: 

a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu 

(nadaniem kwalifikacji);  

b) w przypadku kompetencji - będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji 

(zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji), zgodnie z zaplanowanymi we 

wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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Definicja: 

 

Kryterium ma na celu zapewnienie zgodności 
realizowanego wsparcia z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca może 
zaplanować we wniosku zarówno szkolenia 
prowadzące do nabycia kompetencji jak również 
prowadzące do uzyskania kwalifikacji. W przypadku 
projektu zakładającego osiągnięcie przez uczestników 
zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji należy zawrzeć 
stosowne zapisy w odniesieniu zarówno do kwalifikacji, 
jak i kompetencji. Wnioskodawca powinien zaplanować 
działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub 
kompetencji cyfrowych dla wszystkich uczestników 
projektu.  
  
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 
w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
instytucję uprawnioną do certyfikowania (Definicja 
kwalifikacji zgodna z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.) 
W przypadku kursów /szkoleń prowadzących do 
nabycia kwalifikacji można uznać, że osoba nabyła 
kwalifikacje, jeżeli zda formalny egzamin 
potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Egzamin musi 
zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego 
instytucję. Otrzymanie jedynie zaświadczenia 
ukończenia szkolenia nie potwierdza nabycia 
kwalifikacji. 
Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 
kwalifikacji powinny być rozpoznawalne 
i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 
Uzyskiwanie kwalifikacji w ramach projektu musi być 
zgodne z dokumentem Podstawowe informacje 
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego - stanowiącego załącznik do dokumentacji 
konkursowej. Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie musi opisać dokument/certyfikat 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.  
 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia 

się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno 
określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 
projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. 
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla 
danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w 
ramach następujących etapów:  
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku 
o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 
wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie, 
 b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem 
form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard 
wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną 
uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych.  
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na 
podstawie opracowanych kryteriów oceny po 

 1 
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zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych 
wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem 
dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty 
uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.  
Wnioskodawca we wniosku opisuje standard wymagań 
dla kompetencji cyfrowych (efekty uczenia się, które 
osiągną uczestnicy zajęć) i sposób weryfikacji nabycia 
kompetencji (egzamin zewnętrzny). 
Kompetencje cyfrowe (kompetencje  
w zakresie TIK) - definiowane jako zdolność do: 

a) przetwarzania (wyszukiwania, oceny, 
przechowywania) informacji; 
b) komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, 
dzielenia się informacjami, znajomość 
netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową 
tożsamością); 
c) tworzenia cyfrowej informacji (w tym również 
umiejętność programowania i znajomość 
zagadnień praw autorskich); 
d) zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych 
urządzeń, danych, własnej tożsamości, 
zdrowia i środowiska); 
e) rozwiązywania problemów (technicznych, 
identyfikowania sytuacji, w których technologia 
może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, 
identyfikowania luk w zakresie 
kompetencji); 
f) obsługi komputera i programów komunikacji cyfrowej. 
Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim 
uczestnikom projektu udział w egzaminie zewnętrznym.  
Ponadto, Wnioskodawca zobowiązuje się do utrwalenia 
i przechowywania wyników walidacji przeprowadzonej 
w ramach projektu na potrzeby kontroli i późniejszej 
ewaluacji przez okres przechowywania dokumentacji 
projektowej. 
 
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w 
szczególności na podstawie zapisów w części 4.1 
wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

5. Minimum 75 % uczestników projektu, w wyniku udziału we wsparciu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje 

potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

 

Definicja: 

 

Kryterium wskazuje minimalny odsetek osób, które 
uzyskają wymagane rezultaty. Kryterium wpłynie na 
osiągnięcie wysokiej efektywności działań 
zaplanowanych do realizacji w projekcie.  
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wskaźniki 
projektu tj. wartość wskaźnika rezultatu „Liczba osób w 
wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [os.]” 
musi stanowić co najmniej 75% wartości wskaźnika 
„Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie [os.]”. W sposobie pomiaru 
wskaźnika należy podać właściwy dokument 
potwierdzający osiągnięcie wskaźnika rezultatu.  

 1 
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Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. Niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

6. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 200 000,00 PLN 

Definicja: 

Kryterium maksymalnej wartości projektu wpłynie na 
dofinansowanie większej liczby projektów na obszarze 
realizacji i dotarcie do szerszej grupy docelowej, 
natomiast w powiązaniu z premiowaniem projektów o 
większej liczbie uczestników będzie miało przełożenie 
na racjonalniejsze koszty na osobę w projektach. 

 1 

3. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE  

(nazwę należy dostosować w zależności od RPO …) 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena 

merytoryczna) 
Ocena formalno-merytoryczna 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 25 % osób zamieszkujących (w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta średnie 
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

WAGA 
6 

punktów 

Definicja: 

Kryterium realizuje założenia rządowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma na celu 
premiowanie projektów, które w swoich założeniach 
wspierają osoby zamieszkujące miasta średnie lub 
miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Skierowanie wsparcia do osób ze wskazanych 

obszarów przyczyni się do wzrostu potencjału i poprawę 

konkurencyjności mieszkańców. Lista miast średnich, w 

tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 

załącznik do dokumentacji konkursowej.  

W województwie podkarpackim miasta spełniające 

powyższą definicje to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, 

Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

treści wniosku.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Kryterium liczby uczestników:  
     Projekt zakłada objęcie wsparciem: 

-do 149 osób (0 punktów) 
-od 150 do 199 osób (6 punktów) 
-od 200 do 249 osób (8 punktów) 
-od 250 do 299 osób (10 punktów) 
-od 300 do 349 osób (12 punktów) 
-350 osób i więcej (14 punktów) 

 

 

WAGA 
6-14 

punktów 

Definicja: 

Premiowane są projekty zakładające objęcie 

wsparciem minimum 150 osób. Liczba punktów 

premiujących uzależniona jest od zakładanej wartości 

docelowej wskaźnika Liczba osób w wieku 25 lat i 

więcej objętych wsparciem w programie (przy czym za 

każde całe 50 osób objętych wsparciem przysługują 2 

punkty premiujące, jednak nie więcej niż 14 punktów). 

Kryterium ma na celu zwiększenie liczby uczestników 

w poszczególnych projektach, co ma zapewnić 

racjonalne i efektywne wykorzystanie środków z EFS. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Objęcie wsparciem większej grupy osób generuje 

mniejsze koszty zarządzania projektem. Ponadto, 

kryterium umożliwi sprawniejsze rozliczanie projektów. 

Kryterium będzie weryfikowane w szczególności na 

podstawie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób 

w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie. 

V PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 11.12.2019 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH 

FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 14 

LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.)6 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO…, wprowadzając Plan Działania na dany rok, jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Dotyczy wyłącznie w przypadku wypełnienia Części B Rocznego Planu Działania na dany rok.  
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RAMOWY/ROCZNY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020  

DLA PODDZIAŁANIA 9.6.1 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1.0 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer  

osi priorytetowej  IX 

4. Nazwa osi 

priorytetowej JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

5. Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

6. Dane osoby 

przygotowującej RPD  

(imię, nazwisko, 

telefon. E-mail) 

 

Piotr Golema, tel. 17 743 28 28, e-mail: pgolema@wup-rzeszow.pl 

 

Cześć B. FISZKA DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(należy skopiować odpowiednią ilość razy dla każdego projektu) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO… 

Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów  

Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 

szkolnictwo ogólne 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Tytuł lub zakres 

projektu 
„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” 

2. 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 ponadpodstawowych 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. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.). 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. 

3. Cel szczegółowy RPO, 
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. 
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4. Priorytet inwestycyjny 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia. 

5. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 

osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów 

przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się 

językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz 

ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia 

się, umiejętność pracy zespołowej. 

6. Cel główny projektu 

Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych umiejętności i uniwersalnych u uczniów, tj. 

umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami 

obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich 

rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia 

się, umiejętność pracy zespołowej. 

7. Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Głównym zadaniem będzie pomoc finansowa w formie stypendium dla uczniów z terenu 

województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 

kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, 

osiągających wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów 

przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania 

się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski 

oraz ich rodzin) ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia 

się, umiejętność pracy zespołowej, poprzez nabór i ocenę wniosków, zawarcie umów 

i wypłatę stypendiów oraz realizację Indywidualnych Planów Rozwoju. Za uczniów z terenu 

województwa podkarpackiego rozumie się uczniów stale zamieszkujących na terenie 

województwa podkarpackiego lub uczniów uczęszczających do szkół mających siedzibę na 

terenie województwa podkarpackiego. 

8. Podmiot zgłaszający 

projekt 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

9. Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

10. 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. 

11. Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE x 

12. Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie. 

Nie dotyczy 

13. Czy projekt będzie 

projektem grantowym? 
TAK  NIE x 

14. Przewidywany termin  
I kwartał 2020 
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złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

15. Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

06.2020 

Data zakończenia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

09.2021 

II. SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

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

w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 Ogółem 

n/d n/d n/d 1 518 000,00 1 518 000,00 3 036 000,00 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 151 800,00 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

2 580 600,00 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba wypłaconych stypendiów – szkolnictwo ogólne 

[szt.] 
660 

2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie [os.] 

660 

3. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 

programie [os.] 
660 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 

zrealizowanych zgodnie z założonymi celami [%] 
95% 



20 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena 

merytoryczna) 
Ocena formalno - merytoryczna 

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 

kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki 

w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami 

obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność 

rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania 

problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej. 

Projekt spełnia wymagania zgodnie z Wytycznymi ds. Edukacji  oraz SZOOP w tym :  

1. Wysokość pomocy stypendialnej wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego 

ucznia. 

2. Minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w 

przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego. 

3. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego 

albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest 

pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne 

i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Definicja: 

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej ma służyć 

wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości dóbr i usług edukacyjnych. 

Niekorzystna 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 nieprzekraczającej                          

2,5-krotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 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 matematycznych (tj. matematyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, zajęcia 

komputerowe, informatyka lub technologia informacyjna, języki obce lub odpowiedniki tych 

przedmiotów). Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach - dodatkowe kryterium 

premiujące. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o przyznanie stypendium i załącznikach. Szczegółowe kryteria, w tym 

obowiązkowe, premiujące i dodatkowe, zostaną określone w zasadach uchwalonych przez 

sejmik województwa podkarpackiego przed rozpoczęciem naboru wniosków. 

V PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 11.12 2019 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 
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DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH 

FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 

14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.)7 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO…, wprowadzając Plan Działania na dany rok, jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dotyczy wyłącznie w przypadku wypełnienia Części B Rocznego Planu Działania na dany rok.  
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RAMOWY/ROCZNY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020  

DLA PODDZIAŁANIA 9.6.2 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1.0 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer  

osi priorytetowej  IX 

4. Nazwa osi 

priorytetowej JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

5. Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

6. Dane osoby 

przygotowującej RPD  

(imię, nazwisko, 

telefon. E-mail) 

 

Piotr Golema, tel. 17 743 28 28, e-mail: pgolema@wup-rzeszow.pl 

 

 

Cześć B. FISZKA DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(należy skopiować odpowiednią ilość razy dla każdego projektu) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO… 
Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów  
Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe  

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Tytuł lub zakres 

projektu 

„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2020/2021" 

2. 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 ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. 
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. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm). 
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. 

3. Cel szczegółowy RPO, 
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. 

4. Priorytet inwestycyjny 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
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prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 

z pracodawcami. 

5. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzących kształcenie zawodowe i osiągających wysokie wyniki w nauce. 

6. Cel główny projektu 

Wzrost kompetencji uczniów poprzez wsparcie stypendialne zmierzające do wykształcenia 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz 

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. 

7. Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Głównym zadaniem będzie pomoc finansowa w formie stypendiów dla uczniów z terenu 

województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 

kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, 

osiągających wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych poprzez nabór i ocenę 

wniosków, zawarcie umów i wypłatę stypendiów oraz realizację Indywidualnych Planów 

Rozwoju. Za uczniów z terenu województwa podkarpackiego rozumie się uczniów stale 

zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego lub uczniów uczęszczających do 

szkół mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. 

8. Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

9. Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 

10. 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. 

11. Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

12. Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie. 

Nie dotyczy 

13. Czy projekt będzie 

projektem grantowym? 
TAK  NIE X 

14. Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2020 r. 

15. Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

06.2020 

Data zakończenia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

09.2021 

II. SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 
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Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 Ogółem 

n/d n/d n/d 960 000,00 960 000,00 1 920 000,00 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 192 000,00 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

1 632 000,00 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba wypłaconych stypendiów – szkolnictwo 

zawodowe [szt.] 
400 

2. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym 

w programie [os.] 
400 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 

zrealizowanych zgodnie z założonymi celami [%] 
95% 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena 

merytoryczna) 
Ocena formalno-merytoryczna 

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, 

kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki 

w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych. 

Projekt spełnia wymagania zgodnie z Wytycznymi ds. Edukacji  oraz SZOOP w tym :  

1. Wysokość pomocy stypendialnej wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego 

ucznia. 
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2. Minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w 

przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego. 

3. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego 

albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest 

pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne 

i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Definicja: 

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, ma służyć 

wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości dóbr i usług edukacyjnych. 

Niekorzystna 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 nieprzekraczającej                           

2,5-krotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 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 

odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium i 

załącznikach. Szczegółowe kryteria, w tym obowiązkowe, premiujące i dodatkowe, zostaną 

określone w zasadach uchwalonych przez sejmik województwa podkarpackiego przed 

rozpoczęciem naboru wniosków. 

 

V PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data 
Rzeszów, 

 11.12. 2019r. 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH 

FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 

14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j.)8 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO…, wprowadzając Plan Działania na dany rok, jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO…) 

 

 

 

                                                           
8 Dotyczy wyłącznie w przypadku wypełnienia Części B Rocznego Planu Działania na dany rok.  


