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Działanie 7.4 

Rozwój opieki żłobkowej w regionie



Kryterium specyficzne dostępu nr 6

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić bezrobotni

opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Uwaga MIiR:

W kryteriach wyboru projektów konkursowych kryterium Projekt zakłada, iż co najmniej 20% uczestników projektu będą

stanowić bezrobotni opiekunowie dzieci w wieku do lat 3 jest kryterium specyficznym dostępu, natomiast w załączniku nr

4 (Ramowe Roczne Plany Działań) to samo kryterium jest już kryterium premiującym. Dodatkowo zakłada 25%, a nie

20% jak w załączniku do uchwały.

IK RPO sugeruje dodatkowo rozszerzenie tej grupy docelowej o osoby bierne zawodowo oraz zwiększenie wysokości

kryterium do 50%, co przyczyni się do zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy.

Uwaga nieuwzględniona

Proponujemy pozostawienie treści kryterium w niezmienionym brzmieniu. Założenie 50% wskaźnika jest

niezasadne biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach realizowanych projektów uczestnik projektu otrzymuje

wyłącznie wsparcie w postaci opieki nad dzieckiem (nie ma wsparcia w formie np. szkoleń, staży,

zatrudnienia subsydiowanego). Kryterium to nie wyklucza rekrutacji osób również biernych zawodowo,

jeżeli wynikać będzie to z przeprowadzonej diagnozy, dotyczącej obszaru, na którym przewidziano

realizację projektu. Z doświadczenia w realizacji projektów wynika, że wnioskodawcy zakładają

rekrutację osób bezrobotnych, jak i biernych zawodowo, nie jest zatem zasadne przeformułowanie treści

kryterium. Ponadto, należy zauważyć, iż wartość procentowego udziału uczestników projektu

(bezrobotnych opiekunów dzieci w wieku do lat 3) co prawda została obniżona do 20%, jednakże

kryterium określone zostało jako specyficzne dostępu. Tym samym zobowiązuje ono wszystkich

wnioskodawców do jego spełnienia, dzięki temu zapewniamy udział osób z tej grupy w każdym

realizowanym projekcie.



Działanie 7.7 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT



Kryterium specyficzne dostępu nr 5

Projekt zakłada udzielenie co najmniej 155 dotacji. 

Uwaga MIiR:

W specyficznych kryteriach wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 7.7 wskazano kryterium wskazujące, że

projekt zakłada udzielenie min. 155 dotacji. Proszę rozważyć czy w ten sposób nie ogranicza się dostępu do składania

i realizacji projektu mniejszym podmiotom.

Jednocześnie jako uzasadnienie wskazano, że „Założenie minimalnej liczby dotacji w powiązaniu z innymi kryteriami

dostępu, w szczególności z kryterium dotyczącym minimalnego odsetka osób, które otrzymają dotację w projekcie,

pozwoli na obniżenie udziału kosztów administracyjnych przypadających na potencjalnego uczestnika”. Nie do końca

zrozumiałe jest powiazanie - minimum 155 dotacji i minimum 80% uczestników ma mieć możliwość pozyskania dotacji.

Jak to wpływa na obniżenie kosztów administracyjnych?

Uwaga wyjaśniona

Realizacja projektu jest możliwa wyłącznie na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Tym

samym zasadne wydaje się, aby na tak ograniczonym obszarze (ROF) funkcjonował wyłącznie jeden

operator.

Powiązanie 155 dotacji z kryterium nr 1 (co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość

otrzymania dotacji inwestycyjnych) ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania środków EFS

poprzez zwiększenie ilości osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Nieefektywne i nieuzasadnione jest zakładanie już w fazie początkowej projektu, iż ponad 20%

uczestników nie będzie mogło otrzymać wsparcia finansowego, natomiast otrzyma wyłącznie wsparcie

szkoleniowe. Dlatego też, wprowadzenie przedmiotowego kryterium jest niezbędne ze względu na

racjonalność wydatkowania środków.
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