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• Konieczność modyfikacji kryterium efektywności 

zatrudnieniowej, lub 

• Konieczność „zawężenia” grupy docelowej 



1. Projekt zakłada: 

- Dla osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%; 

- dla osób z niepełnosprawnościami –kryterium efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%, 

- dla osób długotrwale bezrobotnych – kryterium efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, 

- dla osób o niskich kwalifikacjach – kryterium efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%, 38% 

- dla kobiet – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 39%. 

Kryteria specyficzne dostępu 



4. W projekcie mogą być realizowane wyłącznie kursy i szkolenia kończące 

się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji.  

W przypadku realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem 

kompetencji, każdemu uczestnikowi musi zostać zaoferowany kurs lub 

szkolenie, które prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W przypadku realizacji 

wyłącznie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji nie jest 

konieczne realizowanie szkoleń i kursów prowadzących do uzyskania 

kompetencji.  

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/ inny 

dokument pełniący analogiczną funkcję oraz staże/praktyki zawodowe i/lub 

subsydiowane zatrudnienie. Staż nie może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 12 

miesięcy.  

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy co najmniej 70 osób 

bezrobotnych i/lub  osób biernych zawodowo i/lub poszukujących pracy.  



Kryteria specyficzne premiujące 

1. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej grupy wyższą co 

najmniej o 10 punktów procentowych niż minimalny próg określony  

w regulaminie konkursu – 10p 

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią bezrobotni  

i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej  

3 dzieci w wieku do 18 roku życia – 20p 

3. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy  

i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową 

określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020 – 5p 
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