
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów 

dla działań:

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty konkursowe;

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 
– projekty pozakonkursowe PUP.
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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



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

o 10 punktów procentowych niż minimalny próg określony w regulaminie konkursu

– 5p

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

proponujemy usuniecie zwrotu "dla każdej grupy" ponieważ teraz efektywność nie jest zróżnicowana wg grup i wynosi 

44%.

Status uwagi

Uwaga częściowo uwzględniona

Treść kryterium została przeformułowana.

Nowe brzmienie kryterium:

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej ogółem w projekcie na poziomie co najmniej 54%.



2. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego – 5p

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Uwaga KE:

postulujemy usuniecie kryterium premiującego 2, gdyż jest dyskryminujące. Posiadanie siedziby nie musi oznaczać 

lepszego potencjału.

Status uwagi

Uwaga nieuwzględniona

Podtrzymujemy swoje stanowisko odnośnie przedmiotowego kryterium.

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez podmioty 

posiadające potencjał i zaplecze do realizacji projektu na miejscu jest 

wyższa od projektów podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać 

np. wynająć, skorzystać z usług podwykonawców. Beneficjenci, którzy 

nie posiadają siedziby na terenie województwa częściej zgłaszają 

konieczność przesunięcia okresu realizacji projektu z powodu trudności 

ze skompletowaniem kadry projektu czy problemów związanych z 

rekrutacją uczestników. Beneficjenci z terenu województwa nie 

zgłaszają takich problemów lub są to sporadyczne przypadki -

niejednokrotnie posiadają już kadrę (delegowaną do realizacji projektu) 

oraz nie mają problemów z naborem uczestników (działają lokalnie i 

posiadają kontakty formalne i nieformalne, pozwalające dotrzeć do 

osób będących grupą docelową w projektach).
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