
Możliwości wsparcia 

w ramach 

Osi VII 

Regionalny rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS



Działanie 
Wkład UE 

[EUR]

Wkład 
Krajowy

[EUR]

Finansowanie 
ogółem 
[EUR]

Działanie 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 
pracy – projekty konkursowe

80 109 301 14 136 935 94 246 236

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

57 000 000 10 058 824 67 058 824

Działanie 7.3
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

57 300 000 10 111 765 67 411 765

Działanie 7.4
Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

18 256 114 3 221 667 21 477 781

Działanie 7.5
Rozwój kompetencji pracowników sektora 
MŚP

9 331 094 1 646 664 10 977 758

Działanie 7.6 
Programy profilaktyczne i zdrowotne 
w regionie 

5 389 061 951 011 6 340 072

SUMA 227 385 570 40 126 866 267 512 436



Działanie 7.1

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości zatrudniania osób bezrobotnych, biernych

zawodowo oraz poszukujących pracy

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących

z rolnictwa



Przykładowe typy projektów:

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka

następujących form wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (element obligatoryjny),

b) Poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

c) Staże i praktyki zawodowe,

d) Szkolenia,

e) Subsydiowane zatrudnienie,

f) Refundacja wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy,

g) Wsparcie adaptacyjne pracownika (np. w formie asystenta osoby

niepełnosprawnej),

h) Wspieranie mobilności zawodowej (np. bon na zasiedlenie).

2. Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej

EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-

gospodarczych regionu.



Grupy docelowe:
1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku 

powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

• osoby od 50 roku życia, 

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa 

rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej 

wymienionych grup.

3. Osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy -

w zakresie usług w ramach sieci EURES.

Typ beneficjenta:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje 

zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.



Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –

projekty pozakonkursowe

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie możliwości zatrudniania osób bezrobotnych, biernych zawodowo 

oraz poszukujących pracy.

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Formy wsparcia:

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku 

pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), finansowane 

ze środków Funduszu Pracy.



Grupy docelowe:

1. Osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

• osoby od 50 roku życia, 

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa 

rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do 

wyżej wymienionych grup.

Typ beneficjenta:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie Powiatowe Urzędy 

Pracy z terenu województwa podkarpackiego, wskazane 

w SZOOP jako beneficjent projektów pozakonkursowych w ramach 

Działania 7.2 Osi priorytetowej VII RPO WP.



Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Cel szczegółowy:

Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Formy wsparcia:

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej:

• wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne 

potrzeby uczestników, 

• bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,



Formy wsparcia (ciąg dalszy):

• wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie  

w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

(indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie 

w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 

6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności 

gospodarczej.

2. Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej: 

• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie   

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej 

w wysokości do 60 000 PLN na osobę przyznawane na warunkach 

preferencyjnych.



Grupy docelowe:

1. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

a) w przypadku wsparcia bezzwrotnego (punkt 1: typy projektów) osobami 

uprawnionymi będą wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo 

powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• osoby w wieku od 50 roku życia, 

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne.

b) w przypadku wsparcia zwrotnego (punkt 2: typy projektów) przyznawanego 

na warunkach preferencyjnych: 

• osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób bezrobotnych oraz 

biernych zawodowo, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący 

indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść 

z rolnictwa. 



Typ beneficjenta:
1. W przypadku wsparcia bezzwrotnego – wszystkie podmioty – z wyłączeniem 

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

2. W zakresie zwrotnych form wsparcia – podmioty zarządzające 

instrumentami finansowymi w szczególności:

• banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje      

finansowe,

• banki spółdzielcze,

• podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski 

na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, 

• konsorcja powyższych podmiotów.



Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do 

rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. 

Formy wsparcia:

1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 

przyzakładowe, kluby dziecięce). 

2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.

3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi 

(m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 

kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.



Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Grupa docelowa:

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy 

co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. 

Typ beneficjenta:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). 



Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Cel szczegółowy:
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP 

i ich pracowników.

Formy wsparcia:
Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji 

pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa:
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie 

województwa podkarpackiego. 

Typ beneficjenta:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych).



Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

Cel szczegółowy:
Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do 

utrzymania aktywności zawodowej.

Formy wsparcia:
1. Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących 

w warunkach szkodliwych, przygotowujące do kontynuowania pracy na 

stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia – projekty realizowane we 

współpracy z pracodawcami.

2. Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności 

zawodowej, dotyczące w szczególności profilaktyki  (pierwotnej i wtórnej) 

chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza 

w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

3. Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu – w szczególności nowotwór płuc.

4. Wypracowanie i wdrażanie we współpracy z pracodawcami programów 

profilaktycznych w zakresie chorób zawodowych.

5. Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom 

w wieku aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności 

zawodowej.



Grupa docelowa:
1. Osoby zatrudnione, w tym w warunkach szkodliwych.

2. Osoby pozostające bez zatrudnienia. 

Przez osoby pozostające bez zatrudnienia rozumie się osoby w wieku 

aktywności zawodowej  (18-67 lat), które z różnych przyczyn 

zdiagnozowane zostały jako osoby niezdolne do pracy (czasowa 

niezdolność do pracy z przyczyn wynikających ze środowiska pracy, a nie 

zdarzeń losowych). 

Typ beneficjenta:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych), w tym:

• POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,

• organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych   

i rehabilitacyjnych,

• podmioty ekonomii społecznej.



Konkursy w roku 2015



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.



Grupa docelowa: 

1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące

pracy w wieku powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do

jednej z następujących grup:

• osoby od 50 roku życia,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne

gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść

z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.



Typy projektów przewidziane do realizacji 

(projekt SZOOP lipiec 2015r.):

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka

z następujących form wsparcia:

a) identyfikację potrzeb uczestnika projektu (między innymi

poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz

opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu

Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego

spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego

projektu, z zastrzeżeniem że projekty obejmujące wyłącznie ten

typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),

b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

c) staże i praktyki zawodowe ,

d) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia

lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym

organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową

u pracodawcy),

e) subsydiowane zatrudnienie,

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



Wnioskodawcy:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na

podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne

służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje

szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego

Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego):

95.279.800 zł.

Planowany termin ogłoszenia naboru:

IV kwartał 2015 roku. 



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%,

-dla kobiet – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie 

co najmniej 39%.

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy co najmniej 70 osób

bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo i/lub poszukujących

pracy.

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.



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



Działanie 7.3

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Cel szczegółowy:

Zwiększenie liczby nowo utworzonych,

trwałych mikroprzedsiębiorstw.



Grupa docelowa: 

osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29

roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku

pracy, tj.:

• osoby w wieku od 50 roku życia ,

• osoby długotrwale bezrobotne ,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne.



Typ projektów przewidziany do realizacji 

(projekt SZOOP lipiec 2015r.):

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej:

a) wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające

indywidualne potrzeby uczestników,

b) bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój

przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

c) wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione

o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze

specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową

wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień

wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od

dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.



Wnioskodawcy:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na

podstawie przepisów odrębnych)

Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego):

68.352.900 zł.

Planowany termin rozpoczęcia naboru:

IV kwartał 2015 roku. 

Planowany termin ogłoszenia publikacji 

o konkursie:

III kwartał 2015 roku. 



Kryteria specyficzne dostępu

1. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość

otrzymania dotacji inwestycyjnych

2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji.

Kryteria specyficzne premiujące

1. 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

2. 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 – 10p



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Króla Kazimierza 7

Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

