
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów 

dla działań:

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty konkursowe;
7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-
Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, 
Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy
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Uwaga ogólna do kryteriów 

Uwaga KE:

Do projektów skierowanych do terenów MOF i ZIT, powinny odnosić się te same kryteria co do innych 

projektów konkursowych w ramach tej samej osi priorytetowej plus kryteria specjalne.

Status uwagi

Wyjaśnienie:

określając kryteria wzięto pod uwagę: zatwierdzone kryteria w ramach

Działania 7.1 i 7.3, doświadczenie wynikające z realizowanych

projektów w tym w szczególności problemów z rekrutacją bardzo

„ograniczonej” grupy docelowej oraz specyfikę projektów wdrażanych w

formule ZIT.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma możliwości aby kryteria w

konkursach dedykowanych MOF/ROF były tożsame z kryteriami

zatwierdzonymi w ramach konkursu standardowego



Działanie 7.1
POPRAWA SYTUACJI OSÓB 

BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY –

projekty konkursowe

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:

1. IPD/dokument równoważny spełniający tę samą funkcję

2. Poradnictwo/pośrednictwo pracy

3. Staże

4. Szkolenia

5. Subsydiowane zatrudnienie

6. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

7. Wsparcie adaptacyjne pracownika



3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej trzech

różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym

obligatoryjnie Indywidualny Plan Działania (IPD)/inny dokument pełniący analogiczną

funkcję oraz staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. W przypadku

stażu – trwa on nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 12 miesięcy.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

kryterium 3 jest niejasne - proponujemy brzmienie: 

3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w 

odniesieniu do każdego uczestnika projektu, zgodnie z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Działania (IPD)/innym 

dokumentem pełniącym analogiczną funkcję, w tym obligatoryjnie staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane 

zatrudnienie. W przypadku stażu – trwa on nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 12 miesięcy.

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

wprowadzenie proponowanego zapisu może wprowadzać w błąd

Wnioskodawców.

Ideą „pierwotnego” zapisu jest podkreślenie faktu, iż IPD/inny dokument

pełniący analogiczną funkcję jest traktowany jako forma wsparcia.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż tożsame zapisy przedmiotowego

kryterium obowiązywały w ogłaszanych konkursach i Wnioskodawcy

nie mieli wątpliwości co do ich zapisu.



4. 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)

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

prosimy o wyjaśnienie dlaczego nie ma obowiązku zaoferowania kursów na kwalifikacje tak jak w innych konkursach 7.1? 

W konkursach 7.1 powinien zostać dodany IPD lub równoważny dokument.

Status uwagi

Wyjaśnienie:

w ramach konkursu zgodnie z kryterium dostępu nr 3 IPD/inny

dokument posiadający analogiczną funkcję jest obligatoryjnym

instrumentem wsparcia.

W ramach innych konkursów Działania 7.1 szkolenia również nie były

obligatoryjne – ich konieczność wynika tylko i wyłącznie z

opracowanego IPD/innego dokumentu posiadającego analogiczną

funkcję.



1. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej grupy wyższą co najmniej o

10 punktów procentowych niż minimalny próg określony w regulaminie konkursu –

5 punktów

2. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego –

5 punktów

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

prosimy o wyjaśnienie różnic w punktacji kryteriów premiujących, w stosunku do innych konkursów 7.1

Status uwagi

Wyjaśnienie:

mniejsza liczba punktów premiujących wynika z obniżenia maksymalnej

ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów

ogólnych wniosku.

W ramach poprzednich konkursów odpowiednio było przyznawane za

przedmiotowe kryteria:

1. Efektywność zatrudnieniowa – 10 punktów (konkurs „ogólny” oraz

dedykowany dla 11 powiatów)

2. Siedziba – 15 punktów (konkurs dedykowany dla 11 powiatów)

Zidentyfikowane powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski

ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski,

leżajski, przeworski.



Działanie 7.3
WSPARCIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Cel szczegółowy:

Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Typy projektów przewidziane do realizacji:

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe

2. Bezzwrotne dotacje

3. Wsparcie pomostowe (finansowe i doradczo-szkoleniowe)



4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które nie

otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów

realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga MR:

Wg kryterium grupę docelową stanowić mają wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 

obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

Uzasadnienie: „(…)Fakt nieotrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien być weryfikowany w 

oparciu o oświadczenie uczestnika projektu oraz CEIDG”

Zastrzeżenie budzi sposób weryfikacji. W CEIDG nie ma informacji na temat źródła finansowania działalności 

gospodarczej. 

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona:

rzeczywiście w CEIDG nie ma informacji dotyczących źródeł

sfinansowania działalności gospodarczej.

Jednakże połączenie oświadczenia oraz informacji z CEIDG w sytuacji

gdy potencjalny uczestnik projektu posiadał wpis w okresie realizacji

RPO WP 2014-2020 spowoduje, iż Beneficjent dokładanie zweryfikuje

informacje dotyczące pochodzenia kapitału z którego była rozpoczęta

„stara” działalność gospodarcza. W sytuacji braku wpisu Uczestnika

projektu do CEIDG w okresie realizacji RPO WP 2014-2020,

Beneficjent będzie miał pewność o kwalifikowalności ze względu na nie

otrzymanie środków z RPO.



1. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego –

10 punktów

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

Dlaczego nie wszystkie kryteria premiujące zostały użyte w kryteriach MOF?

Status uwagi

Wyjaśnienie:

określając kryteria wzięto pod uwagę: zatwierdzone kryteria w ramach

Działania 7.3, doświadczenie wynikające z realizowanych projektów w

tym w szczególności problemów z rekrutacją bardzo ograniczonej grupy

docelowej oraz specyfikę projektów wdrażanych w formule ZIT.

Biorąc pod uwagę powyższe w szczególności problemy zgłaszane

przez Beneficjentów w kontekście rodziców co najmniej 3 dzieci i

rolników zamierzających odejść z rolnictwa zdecydowano o nie

stosowaniu tych kryteriów w konkursie dla MOF.



1. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego –

10 punktów

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

kryterium premiujące 3 jest dyskryminujące i nie ma wpływu na jakość oferowanych szkoleń.

Status uwagi

Wyjaśnienie:

w ramach Działania 7.3, konkursu dedykowanego dla MOF nie

określono 3 kryteriów premiujących. Ponadto, należy podkreślić, iż

głównym celem realizowanych w ramach Działania 7.3 projektów jest

„dostarczenie” kapitału „na start” dla osób bezrobotnych zamierzających

rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie w postaci

doradztwa/szkoleń jest wsparciem uzupełniającym.



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Króla Kazimierza 7

Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl
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