Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/33/10
Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.

Plan działania na rok 2010
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu
Instytucja
Pośrednicząca
Adres siedziby
Telefon

VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

Telefon
E-mail

Kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73
87-100 Toruń
(056) 656 11 30

(056) 656 11 30

(056) 656 11 30

m.korolko@kujawsko-pomorskie.pl
a.szponka@kujawsko-pomorskie.pl

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
/ numer Działania lub
Poddziałania
Adres siedziby

Województwo

Milena Skopińska, (056) 656 11 38, m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
(6.1, 6.2, 6.3)
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
056 622 86 00

Faks
wup@wup.torun.pl
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056 622 74 85

KARTA DZIAŁANIA 6.1
Poddziałanie 6.1.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości
doskonalenia zawodowego w regionie,
2. organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz
nabywania kompetencji kluczowych,
3. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących
form wsparcia, połączonych z moŜliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami
zaleŜnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

staŜe/praktyki zawodowe,

szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i
międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 km od miejsca
zamieszkania.
Kryteria dostępu
1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Proponowane kryterium zapewnia szansę realizacji
projektów dofinansowywanych w ramach
Poddziałania szerszej liczbie podmiotów –
szczególnie działających poza duŜymi ośrodkami
miejskimi. W konsekwencji powinno równieŜ wpłynąć
na wzmocnienie potencjału organizacyjnego
mniejszych podmiotów aplikujących w niniejszym
obszarze.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Beneficjent moŜe złoŜyć w odpowiedzi na konkurs tylko jeden wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu.
Koncentracja Beneficjenta na opracowaniu jednego
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb
grup docelowych, do których kierowane będzie
wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym
dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w
zakresie aktywizacji zawodowej na określonym
terenie. Ograniczenie liczby wniosków o
dofinansowanie przygotowywanych przez jednego
Stosuje się do
beneficjenta powinno równieŜ prowadzić do
Uzasadnienie:
typu/typów
podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w
operacji (nr)
odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do
bardziej sprawnego i zgodnego z załoŜeniami
wdraŜania projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć
sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach
jednego konkursu kilka wniosków, nie posiadając
odpowiedniego potencjału do ich realizacji.

1-6

1-6

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs.
3. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
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Uzasadnienie:

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową.

Uzasadnienie:

Przywrócenie osób pozostających bez zatrudnienia
na rynek pracy stanowi nadrzędny cel wszystkich
projektów realizowanych w ramach Poddziałania
6.1.1 PO KL. Efektywność zatrudnieniowa, tj.
stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli
zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do
liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w
ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze
działań podejmowanych w ramach projektu do
potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego
rynku pracy. Zapewnia równieŜ wysoką wydajność
wykorzystania środków przyznanych na realizację
projektu.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób
poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu do
kaŜdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych
(np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy +
szkolenie + /lub staŜ).

Uzasadnienie:

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego,
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie
moŜliwie szerokiego wachlarza usług
aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę
potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu
Działania, szkolenie, staŜ/praktykę zawodową.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby naleŜące do
jednej lub kilku z niŜej wymienionych grup:
a. Osoby nieaktywne zawodowo,
b. Kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy),
c. Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.
mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach
niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą,
d. Osoby niepełnosprawne,
e. Osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących
pracowników.

Uzasadnienie:

Wymienione grupy docelowe zostały
zidentyfikowane w województwie kujawskopomorskim, jako szczególnie defaworyzowane na
rynku pracy i posiadające największe trudności z
aktywizacją zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne
lub nieadekwatne do potrzeb pracodawców
kwalifikacje, ale takŜe utrudniony dostęp do
uczestnictwa w realizowanych dotychczas
projektach).
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WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

5

1-6

5

1-6

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Siedziba i/lub baza dydaktyczna podmiotu realizującego projekt
zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Uzasadnienie:

Wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1 skierowane
jest do uczestników zamieszkałych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego teŜ
siedziba, a w szczególności baza dydaktyczna
podmiotu realizującego projekt powinna być
zlokalizowana na terenie województwa, tak aby
zapewnić beneficjentom ostatecznym łatwy dostęp
do świadczonych usług. Wprowadzenie powyŜszego
kryterium ma równieŜ na celu wzmocnienie i
stabilizację lokalnego i regionalnego potencjału
instytucjonalnego i organizacyjnego województwa,
słuŜącego aktywizacji zawodowej i podnoszeniu
poziomu zatrudnienia.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Projekt jest powiązany z przedsięwzięciami/projektami
infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Powiązanie konkretnych działań/projektów
infrastrukturalnych realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz inicjatyw społecznych i prozatrudnieniowych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego zapewnia większą efektywność
interwencji funduszy strukturalnych oraz koordynację
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz
zatrudnienia w ramach realizacji planów rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa kujawskopomorskiego, wynikających m.in. z dokumentu
Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego na lata 2007 - 2020.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
5. Projekty wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach Działania
6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich”.

Uzasadnienie:

Kryterium to przyczyni się do zwiększenia stopnia
wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach
projektów realizowanych w ramach Działania 6.3.
W szczególności zwiększy szanse realizacji inicjatyw
lokalnych wypracowanych w ramach lokalnych
planów zatrudnienia, lokalnych paktów na rzecz
zatrudnienia czy teŜ pomysłów lub przedsięwzięć
wypracowanych z udziałem społeczności lokalnych.
Przykład: w ramach Działania 6.3 realizowany był
projekt mający na celu przygotowanie społeczności
lokalnej do diagnozowania problemów z zakresu
zatrudnienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań,
m.in. dzięki wykorzystaniu środków EFS. Rezultatem
projektu jest wskazanie problemów i opracowanie
potrzeb szkoleniowych, ujętych w ramy wniosku o
dofinansowanie, który zostanie złoŜony na konkurs
w ramach Poddziałania 6.1.1.

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

5

1-6

5

1-6

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów

1-6

W konsekwencji stosowanie powyŜszego kryterium
przyczyni się do lepszej realizacji celu Poddziałania
6.1.1 – szczególnie na obszarach wiejskich.
Kryterium to zwiększa takŜe komplementarność
działań i poddziałań w Priorytecie VI PO KL.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
6. Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o
największej stopie bezrobocia tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2009 r.
Uzasadnienie:

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i
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zapobiegawczych działań na rzecz osób
pozostających bez zatrudnienia, zarówno
zarejestrowanych jako bezrobotne, jak i biernych
zawodowo na terenach o najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy. Na terenie województwa kujawskopomorskiego wyraźnie zaznacza się koncentracja
wsparcia na terenach największych ośrodków
miejskich. Na obszarze niektórych powiatów projekty
dotąd nie były realizowane lub były realizowane w
niewielkim wymiarze, przy czym w większości są to
powiaty, gdzie występuje największy wskaźnik
bezrobocia rejestrowanego, wymagające
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
7. Grupę docelową w co najmniej 10% stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapobieganie negatywnym
skutkom spowolnienia gospodarczego, zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

5

1-6

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości
doskonalenia zawodowego w regionie,
2. organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz
nabywania kompetencji kluczowych,
3. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form
wsparcia, połączonych z moŜliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zaleŜnymi
dla osoby uczestniczącej w projekcie:

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

staŜe/praktyki zawodowe,

szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych,
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i
międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 km od miejsca
zamieszkania.
Kryteria dostępu
1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN

Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Proponowane kryterium zapewnia szansę realizacji
projektów dofinansowywanych w ramach
Poddziałania szerszej liczbie podmiotów –
szczególnie działających poza duŜymi ośrodkami
miejskimi. W konsekwencji powinno równieŜ wpłynąć
na wzmocnienie potencjału organizacyjnego
mniejszych podmiotów aplikujących w niniejszym
obszarze.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Beneficjent moŜe złoŜyć w odpowiedzi na konkurs tylko jeden wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu.
Koncentracja Beneficjenta na opracowaniu jednego
Stosuje się do
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
typu/typów
Uzasadnienie:
prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania potrzeb
operacji (nr)
grup docelowych, do których kierowane będzie
wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym
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1-6

1-6

dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w
zakresie aktywizacji zawodowej na określonym
terenie. Ograniczenie liczby wniosków o
dofinansowanie przygotowywanych przez jednego
beneficjenta powinno równieŜ prowadzić do
podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w
odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do
bardziej sprawnego i zgodnego z załoŜeniami
wdraŜania projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć
sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach
jednego konkursu kilka wniosków, nie posiadając
odpowiedniego potencjału do ich realizacji.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs.
3. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby powyŜej 45 r.Ŝ., a wsparcie w ramach
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Uzasadnienie:

Osoby powyŜej 45 roku Ŝycia są kategorią społeczną
doświadczającą szczególnych trudności związanych
ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika
to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudnienia
osób starszych, które są postrzegane jako mniej
wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy; jak
równieŜ z niewielkiej motywacji osób starszych do
podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych;
czy teŜ do całkowitego przekwalifikowania w
odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby w wieku
45+ znacznie częściej niŜ pozostali bezrobotni
doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego,
co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację
zawodową tej grupy społecznej, borykają się równieŜ
z zupełnie innymi problemami niŜ osoby wchodzące
po raz pierwszy na rynek pracy. NaleŜy równieŜ
pamiętać o wewnętrznej specyfice tej kategorii, która
wymaga róŜnorodnego podejścia, w zaleŜności od
specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1- 6

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
5. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową.

Uzasadnienie:

Przywrócenie osób pozostających bez zatrudnienia
na rynek pracy stanowi nadrzędny cel wszystkich
projektów realizowanych w ramach Poddziałania
6.1.1 PO KL. Efektywność zatrudnieniowa, tj.
stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli
zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do
liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w
ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze
działań podejmowanych w ramach projektu do
potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego
rynku pracy. Zapewnia równieŜ wysoką wydajność
wykorzystania środków przyznanych na realizację
projektu.
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Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób
poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu do
kaŜdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych
(np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy +
szkolenie + /lub staŜ).

Uzasadnienie:

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego,
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie
moŜliwie szerokiego wachlarza usług
aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę
potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu
Działania, szkolenie, staŜ/praktykę zawodową.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby naleŜące do
jednej lub kilku z niŜej wymienionych grup:
a. Osoby nieaktywne zawodowo,
b. Kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy),
c. Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.
mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach
niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą,
d. Osoby niepełnosprawne.
e. Osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących
pracowników.

Uzasadnienie:

Wymienione grupy docelowe zostały
zidentyfikowane w województwie kujawskopomorskim, jako szczególnie defaworyzowane na
rynku pracy i posiadające największe trudności z
aktywizacją zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne
lub nieadekwatne do potrzeb pracodawców
kwalifikacje, ale takŜe utrudniony dostęp do
uczestnictwa w realizowanych dotychczas
projektach).

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Siedziba i/lub baza dydaktyczna podmiotu realizującego projekt
zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1 skierowane
jest do uczestników zamieszkałych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego teŜ
siedziba, a w szczególności baza dydaktyczna
podmiotu realizującego projekt powinna być
zlokalizowana na terenie województwa, tak aby
zapewnić beneficjentom ostatecznym łatwy dostęp
do świadczonych usług. Wprowadzenie powyŜszego
kryterium ma równieŜ na celu wzmocnienie i
stabilizację lokalnego i regionalnego potencjału
instytucjonalnego i organizacyjnego województwa,
słuŜącego aktywizacji zawodowej i podnoszeniu
poziomu zatrudnienia.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Projekt jest powiązany z przedsięwzięciami/projektami
infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.
Uzasadnienie:

Powiązanie konkretnych działań/projektów
infrastrukturalnych realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz inicjatyw społecznych i prozatrudnieniowych
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Stosuje się do
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operacji (nr)

WAGA
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operacji (nr)
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

5

1-6

5

1-6

5

1-6

5

1-6

finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego zapewnia większą efektywność
interwencji funduszy strukturalnych oraz koordynację
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz
zatrudnienia w ramach realizacji planów rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa kujawskopomorskiego, wynikających m.in. z dokumentu
Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego na lata 2007 - 2020.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
5. Projekty wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach Działania
6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich”.

Uzasadnienie:

Kryterium to przyczyni się do zwiększenia stopnia
wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach
projektów realizowanych w ramach Działania 6.3. W
szczególności zwiększy szanse realizacji inicjatyw
lokalnych wypracowanych w ramach lokalnych
planów zatrudnienia, lokalnych paktów na rzecz
zatrudnienia czy teŜ pomysłów lub przedsięwzięć
wypracowanych z udziałem społeczności lokalnych.
Przykład: w ramach Działania 6.3 realizowany był
projekt mający na celu przygotowanie społeczności
lokalnej do diagnozowania problemów z zakresu
zatrudnienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań,
m.in. dzięki wykorzystaniu środków EFS. Rezultatem
projektu jest wskazanie problemów i opracowanie
potrzeb szkoleniowych, ujęte w ramy wniosku o
dofinansowanie, który zostanie złoŜony na konkurs
w ramach Poddziałania 6.1.1.

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-6

W konsekwencji stosowanie powyŜszego kryterium
przyczyni się do lepszej realizacji celu Poddziałania
6.1.1 – szczególnie na obszarach wiejskich.
Kryterium to zwiększa takŜe komplementarność
działań i poddziałań w Priorytecie VI PO KL.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o
największej stopie bezrobocia tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2009 r.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i
zapobiegawczych działań na rzecz osób
pozostających bez zatrudnienia, zarówno
zarejestrowanych jako bezrobotne, jak i biernych
zawodowo na terenach o najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy. Na terenie województwa kujawskopomorskiego wyraźnie zaznacza się koncentracja
wsparcia na terenach największych ośrodków
miejskich. Na obszarze niektórych powiatów projekty
dotąd nie były realizowane lub były realizowane w
niewielkim wymiarze, przy czym w większości są to
powiaty, gdzie występuje największy wskaźnik
bezrobocia rejestrowanego, wymagające
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
6. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 10% stanowią osoby, które
utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapobieganie negatywnym
skutkom spowolnienia gospodarczego, zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
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WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

5

1-6

Poddziałanie 6.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw. x
Otwarty
Zamknięty
x
1. projekty słuŜące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie, m.in.
poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
a. upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez
dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
b. szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i
studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych słuŜb zatrudnienia działających
na terenie regionu powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych
przez nie zadań,
2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym
rynku pracy, (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m.in. w zakresie:
a. przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branŜ,
b. przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie poŜądanych kwalifikacji i usług
szkoleniowych,
c. migracji zarobkowych na terenie regionu.
Kryteria dostępu
1. Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Wymóg wniesienia do projektów PUP wkładu
własnego na poziomie 15% wynika z konieczności
zapewnienia przez Beneficjentów w ramach
niniejszego Poddziałania wkładu krajowego ze
wskazanych przez IZ źródeł finansowania.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projekt przyczynia się do osiągnięcia i/ lub utrzymania standardów
zatrudnieniowych w tym w zakresie doradztwa zawodowego i
pośrednictwa pracy - wynikających z rozporządzenia MPiPS w
sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne
słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz.U. Nr 47 z 2007 r., poz.
315/ oraz zapewnia rozwój usług świadczonych przez publiczne
słuŜby zatrudnienia w ww. zakresie.

Uzasadnienie:

Osiągnięcie i utrzymanie przez powiatowe urzędy
pracy standardów, określonych przez MPiPS ww.
rozporządzeniem, gwarantuje zapewnienie wysokiej
jakości i efektywność usług świadczonych przez
powiatowe urzędy pracy zgodnie z
zapotrzebowaniem i oczekiwaniami zgłaszanymi
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w
zakresie aktywizacji zawodowej, dostosowanie ich
do indywidualnych potrzeb oraz zapewnienie
równego dostępu bezrobotnym, poszukującym pracy
i pracodawcom. W konsekwencji prowadzi do
podniesienia poziomu aktywności zawodowej i
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń kluczowych pracowników
powiatowych urzędów pracy, w szczególności z zakresu udzielania
wsparcia osobom tracącym zatrudnienie z przyczyn niedotyczących
pracowników (osobom zagroŜonym utratą zatrudnienia, w trakcie
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego, jak i
osobom zwolnionym).

Uzasadnienie:

Zapewnienie sprawnej, efektywnej i dostosowanej
do specyfiki grupy docelowej pomocy warunkuje
utrzymanie lub przywrócenie na rynek pracy osób
tracących zatrudnienie, w tym które utraciły
zatrudnienie w wyniku spowolnienia gospodarczego.
Pozwoli to na przeciwdziałanie negatywnym
procesom społecznym i psychologicznym
dotykającym osoby tracące zatrudnienie. Stąd
koniecznym jest zapewnienie wysokiej jakości usług
świadczonych przez pracowników PUP, zajmujących
się bezpośrednią aktywizacją osób tracących
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20

Stosuje się do
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1

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

zatrudnienie, w tym w szczególności z przyczyn
leŜących po stronie zakładu pracy.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu
Beneficjent systemowy

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w
SzOP do realizacji w
trybie systemowym?

Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku
pracy w zakresie przewidywania sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów i branŜ.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Wydział Badań i Analiz
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL w
TAK
ramach Podziałania 6.1.2 wojewódzki urząd pracy jest
podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w trybie
konkursowym. Jednak ze względu na trudności natury
JeŜeli NIE –
proceduralnej – WUP pełniłby w tej sytuacji rolę IW i
naleŜy
beneficjenta jednocześnie – podjęto decyzję aby projekty
uzasadnić
własne WUP w zakresie odpowiadającym realizacji celów
NIE
x
Podziałania 6.1.2 były realizowane w trybie systemowym.
Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach
2008-2009.

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowanyc
h wydatków w projekcie

Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

twarde

07.2009 – 12.2010

w latach
2007-2009

w latach
2007-2009

37 000,00 PLN
− Opracowanie
raportu z
monitoringu
zawodów
deficytowych i
nadwyŜkowych
w województwie
kujawsko –
pomorskim za I
półrocze 2009 r.
− Opracowanie
raportu
dotyczącego
badania popytu
na pracę w
regionie (na
podstawie
danych
statystycznych)
− Wypracowanie
metodologii
prowadzenia za
pośrednictwem
PUP cyklicznych
badań
pracodawców w
zakresie
zapotrzebowani
a na kadry

w
roku
2010

100 000,00 PLN

w
roku
2010

− Opracowanie
raportu z
monitoringu
zawodów
deficytowych i
nadwyŜkowyc
hw
województwie
kujawsko –
pomorskim za
2009 r. i I
półrocze 2010
r.
− Opracowanie
raportu
dotyczącego
badania
popytu na
pracę w
regionie
(raport z
badania)
− Przygotowani
ei
rozpowszechn
ienie 1
broszury
informacyjnej
na temat
wyników
monitoringu
oraz badania
pracodawców
–ok. 10.200
egzemplarzy
− Wypracowani
e metodologii
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ogółem w
projekcie

137 000,00 PLN

− Opracowanie

na koniec
realizacji
projektu

3 raportów z
MZDiN
(raportu
półrocznego
za 2009 r.,
raportu
rocznego za
2009 r. oraz
raportu
półrocznego
za 2010 rok)
oraz ich druk
w ilości ok.
150
egzemplarzy
łącznie.
− Opracowanie
2 raportów
dotyczących
popytu na
pracę w
regionie (w
tym raport z
badania) ok.
120
egzemplarzy.
− Przygotowani
ei
rozpowszechn
ienie 1
broszury
informacyjnej
na temat
wyników
monitoringu

miękkie

− Poszerzenie
wiedzy i
umiejętności
pracowników
PUP i WUP na
temat realizacji
MZDiN oraz
badań
pracodawców.
Rezultat
zostanie
osiągnięty
dzięki
zorganizowaniu
trzech spotkań
roboczych
− Rozwój
współpracy
pomiędzy
pracownikami
WUP i PUP
zajmującymi się
tematyką
MZDiN –nastąpi
w wyniku
bieŜących
konsultacji
− Poszerzenie
wiedzy
społeczeństwa
w tym placówek
oświatowych na
temat MZDiN –
zamieszczenie
na stronie
internetowej
WUP
opracowanych
raportów,
zamieszczanie
wyników
monitoringu w
Biuletynie
Informacyjnym
WUP oraz
opracowaniu
Rynek Pracy w
województwie
kujawskopomorskim
− Pogłębienie
współpracy
dotyczącej
prowadzenia
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prowadzenia
za
pośrednictwe
m PUP
cyklicznych
badań
pracodawców
w zakresie
zapotrzebowa
nia na kadry

oraz badania
pracodawców
– łącznie ok.
10.200
egzemplarzy.
− Wypracowani
e metodologii
prowadzenia
za
pośrednictwe
m PUP
cyklicznych
badań
pracodawców
w zakresie
zapotrzebowa
nia na kadry

− Rozwój
współpracy
PUP z
lokalnymi
pracodawcami
- rezultat ten
będzie
efektem
badań
pracodawców
− Poszerzenie
wiedzy i
umiejętności
pracowników
PUP i WUP
na temat
realizacji
MZDiN oraz
badań
pracodawców
Rezultat
zostanie
osiągnięty
dzięki
zorganizowani
u trzech
spotkań
roboczych
− Rozwój
współpracy
pomiędzy
pracownikami
WUP i PUP
zajmującymi
się tematyką
MZDiN –
nastąpi w
wyniku
bieŜących
konsultacji
− Poszerzenie
wiedzy
społeczeństw
a w tym
placówek
oświatowych
na temat
MZDiN –
zamieszczeni
e na stronie
internetowej
WUP
opracowanych
raportów,

− Rozwój
współpracy
PUP z
lokalnymi
pracodawcam
i – rezultat
ten będzie
efektem
badań
pracodawców
− Poszerzenie
wiedzy i
umiejętności
pracowników
PUP i WUP
na temat
realizacji
MZDiN oraz
badań
pracodawców
. Rezultat
zostanie
osiągnięty
dzięki
zorganizowan
iu trzech
spotkań
roboczych
− Rozwój
współpracy
pomiędzy
pracownikami
WUP i PUP
zajmującymi
się tematyką
MZDiN–
nastąpi w
wyniku
bieŜących
konsultacji
− Poszerzenie
wiedzy
społeczeństw
a w tym
placówek
oświatowych
na temat
MZDiN–
zamieszczeni
e na stronie
internetowej
WUP
opracowanyc

MZDiN z DRP
w MPiPS – w
wyniku
bieŜących
konsultacji

rozesłanie
broszury
informacyjnej,
przeprowadze
nie
seminarium
nt. wyników
projektu,
zamieszczani
e wyników
monitoringu w
Biuletynie
Informacyjnym
WUP oraz
opracowaniac
h: Rynek
Pracy w
województwie
kujawskopomorskim i
Rynek Pracy i
Programy
Rynku Pracy
w
województwie
kujawskopomorskim
− Pogłębienie
współpracy
dotyczącej
prowadzenia
MZDiN z DRP
w MPiPS – w
wyniku
bieŜących
konsultacji

h raportów,
rozesłanie
broszury
informacyjnej,
przeprowadz
enie
seminarium
nt. wyników
projektu,
zamieszczani
e wyników
monitoringu w
Biuletynie
Informacyjny
m WUP oraz
opracowaniac
h: Rynek
Pracy w
województwie
kujawskopomorskim i
Rynek Pracy i
Programy
Rynku Pracy
w
województwie
kujawskopomorskim
− Pogłębienie
współpracy
dotyczącej
prowadzenia
MZDiN z
DRP w
MPiPS – w
wyniku
bieŜących
konsultacji

Poddziałanie 6.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
1.

Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm./,
związane z realizacją następujących form wsparcia:
− szkoleń,
− staŜy
− przygotowania zawodowego dorosłych,
− prac interwencyjnych,
− przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności
gospodarczej,
− doposaŜenia lub wyposaŜenia stanowisk pracy.

20 Powiatowych Urzędów Pracy działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2008 – 12.2013
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Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie

W
latach
20072009

149 565 796,65
PLN





twarde

Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu



w
roku
2010











78 705 200,00
PLN


liczba osób,
które
zakończyły
udział w
projektach –
18363
udział osób
bezrobotnych,
które podjęły
pracę w
okresie do 6
m-cy po
zakończeniu
udziału w
projekcie w
łącznej liczbie
osób, które
zakończyły
udział w
projektach –
45%
liczba osób,
które
podniosły
kwalifikacje,
potwierdzone
otrzymanym
zaświadczenie
m – 21897

W
latach
20072009

miękkie

w
roku
2010

podniesienie
poziomu
samooceny
wśród
uczestników
projektów,
nabycie
umiejętności
aktywnego
poruszania się
po rynku
pracy,
nabycie
umiejętności
komunikacyjny
ch,
zwiększenie
motywacji do
podjęcia
zatrudnienia,
zwiększenie
umiejętności w
zakresie
autoprezentacj
Strona 13 z 39













liczba osób,
które
zakończyły
udział w
projektach –
9268 (w tym
szczególny
nacisk
zostanie
połoŜony na
aktywizację
osób po 45 r.
Ŝ. oraz osób
zwalnianych z
przyczyn
leŜących po
stronie
zakładu
pracy);
udział osób
bezrobotnych,
które podjęły
pracę w
okresie do 6
m-cy po
zakończeniu
udziału w
projekcie w
łącznej liczbie
osób, które
zakończyły
udział w
projektach –
40%
liczba osób,
które
podniosły
kwalifikacje,
potwierdzone
otrzymanym
zaświadczenie
m – 8341

podniesienie
poziomu
samooceny
wśród
uczestników
projektów,
nabycie
umiejętności
aktywnego
poruszania się
po rynku
pracy,
nabycie
umiejętności
komunikacyjny
ch,
zwiększenie
motywacji do
podjęcia
zatrudnienia,
zwiększenie
umiejętności w
zakresie
autoprezentacj

349 973 637,00
PLN

ogółem w
projekcie








na koniec
realizacji
projektu













liczba osób,
które zakończyły
udział w
projektach –
37436,
udział osób
bezrobotnych,
które podjęły
pracę w okresie
do 6 m-cy po
zakończeniu
udziału w
projekcie w
łącznej liczbie
osób, które
zakończyły
udział w
projektach –
55%
liczba osób,
które podniosły
kwalifikacje,
potwierdzone
otrzymanym
zaświadczeniem
– 33692;
podniesienie
poziomu
aktywności
zawodowej oraz
zapewnienie
równego
dostępu do
zatrudnienia
osobom
zarejestrowany
m w PUP jako
bezrobotne,
mierzony za
pomocą
wskaźnika
aktywizacji
osób
bezrobotnych.
podniesienie
poziomu
samooceny
wśród
uczestników
projektów,
nabycie
umiejętności
aktywnego
poruszania się
po rynku pracy,
nabycie
umiejętności
komunikacyjnyc
h,
zwiększenie
motywacji do
podjęcia
zatrudnienia,
zwiększenie
umiejętności w
zakresie
autoprezentacji,
nabycie





i,
nabycie
umiejętności
przygotowywa
nia
dokumentów
aplikacyjnych,
wzrost
przedsiębiorcz
ości.





i,
nabycie
umiejętności
przygotowywa
nia
dokumentów
aplikacyjnych,
wzrost
przedsiębiorcz
ości.



umiejętności
przygotowywani
a
dokumentów
aplikacyjnych,
wzrost
przedsiębiorczo
ści.

Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Udział grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(tj. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób do 25 r. Ŝ,
osób w wieku 45 lat i więcej oraz osób po 50 r. Ŝ.) w strukturze uczestników projektu
jest co najmniej równy udziałowi tych grup w populacji osób zarejestrowanych jako
bezrobotne w danym powiecie wg. stanu na koniec roku 2009.
Wymienione kategorie osób doświadczającą szczególnych trudności
związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, związanych m.in.
z brakiem doświadczenia zawodowego (osoby do 25 r. Ŝ.), dezaktualizacją
kwalifikacji zawodowych (kobiety powracające na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich/wychowawczych, osoby długotrwale pozostające bez
zatrudnienia), niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, które
są postrzegane jako pracownicy mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani,
niechęci osób starszych do podnoszenia lub zmiany raz zdobytych
kwalifikacji zawodowych, preferowania przez pracodawców zatrudniania
męŜczyzn i osób pełnosprawnych, powodujące dezaktualizację kwalifikacji
zawodowych osób niepełnosprawnych i kobiet. Jednocześnie sytuacja
poszczególnych grup jest zróŜnicowana w zaleŜności od powiatu. Algorytm
podziału środków na poszczególne powiaty uwzględnia strukturę osób
bezrobotnych, w tym udział grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy w ogóle bezrobotnych, pozwalając na przyznanie
większej liczby środków na aktywizację osób bezrobotnych w powiatach,
gdzie sytuacja jest pod tym względem trudniejsza. Skierowanie wsparcia
do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w stopniu co najmniej równym udziałowi poszczególnych grup w strukturze
bezrobotnych pozwoli na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu PO KL.
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C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr
Działania

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika
do osiągnięcia
w roku 2010

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania, w tym

10674

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

2604

b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie

757

c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

4451

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

2134

- w tym liczba osób niepełnosprawnych

306

- w tym liczba osób z terenów wiejskich

1584

d) liczba osób w wieku 50-64 lata

1554

e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania

5337

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu
Działanie 6.1
widzenia regionalnego rynku pracy

60

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym

1341

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

354

b) liczba osob znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

615

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

183

- w tym liczba osób niepełnosprawnych

42

- w tym liczba osób z terenow wiejskich

219

c) liczba osób w wieku 50-64 lata

150

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób powyŜej 45 roku Ŝycia, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Działania
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2000

KARTA DZIAŁANIA 6.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV kw.

1. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
2. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Projekty informacyjno-promocyjne swym zasięgiem
powinny obejmować obszar województwa kujawskopomorskiego z uwagi na regionalny charakter wsparcia
oraz cel Działania, jakim jest promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren całego województwa
kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania
postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, prowadzących
do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia , jako
najbardziej efektywnych sposobów walki z bezrobociem i
biernością zawodową, poŜądane jest na terenie całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Charakter
projektów moŜliwych do dofinansowania w ramach
konkursu wymaga zapewnienia mieszkańcom
województwa równomiernego dostępu do informacji nt.
korzyści i moŜliwości podejmowania działalności
gospodarczej, w tym wykorzystania wsparcia
oferowanego w ramach Działania 6.2 PO KL, co moŜe
zostać osiągnięte jedynie poprzez szeroki zasięg
prowadzonych działań.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Projekt zakłada wykorzystanie lokalnych i regionalnych środków
masowego przekazu.
Wykorzystanie lokalnych i regionalnych środków
masowego przekazu, przy uwzględnieniu obszaru
realizacji projektu oraz odbiorców (mieszkańcy
województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmioty
funkcjonujące na jego terenie) zapewnia zachowanie
Uzasadnienie:
zasady racjonalności podejmowanych w ramach
projektu działań i ponoszonych wydatków w odniesieniu
do załoŜonych rezultatów.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. W ramach projektu upowszechniane są przykłady dobrych praktyk z
zakresu rozwoju przedsiębiorczości wypracowanych w województwie
kujawsko-pomorskim.
Przykłady dobrych praktyk wypracowanych przez
podmioty działające w podobnych warunkach
geograficznych i społeczno-gospodarczych w
najwyŜszym stopniu są przekonujące dla odbiorców
kampanii informacyjno-promocyjnych. Tym samym
upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych na
Uzasadnienie:
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w
projektach skierowanych do mieszkańców ww.
województwa podnosi efektywność działań
zmierzających do pobudzania przedsiębiorczości i
kreatywności mieszkańców, a w konsekwencji do
stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego
regionu.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

WAGA

15

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

WAGA

15

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw. x
Otwarty
Zamknięty
x
1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na załoŜenie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów
(jednego lub kilku):

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni
lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach
przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),

wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w
kwocie nie większej niŜ równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na
dzień wypłacenia dotacji połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego
projektu),
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone
według określonego algorytmu, uwzględniającego
sytuację społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich
i instytucji/podmiotów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 70% stanowią osoby naleŜące do jednej lub kilku z
niŜej wymienionych grup/kategorii:
a. Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w
ciągu ostatnich 2 lat;
b. Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
c. Osoby do 25 roku Ŝycia;
d. Osoby niepełnosprawne;
e. Osoby po 45 roku Ŝycia;
f. Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do
25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć samozatrudnienie w obszarach niezwiązanych
z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
g. Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników;
h. Pracownicy będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.

Uzasadnienie:

Wymienione grupy docelowe zostały
zidentyfikowane w województwie kujawskopomorskim, jako szczególnie defaworyzowane na
rynku pracy i mające najbardziej utrudniony dostęp
do wsparcia w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej oraz uczestnictwa w projektach
promujących przedsiębiorczość. Wobec tego
objecie wsparciem w ramach realizowanych
projektów w co najmniej 70% uczestników
naleŜących do jednej lub kilku z ww. grup pozwoli
na udzielenie pomocy grupom najbardziej
poŜądanym z punktu widzenia potrzeb
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

regionalnych. W projekcie moŜna skierować
wsparcie do jednej grupy osób wybranej spośród
powyŜszych (np. 70% uczestników stanowią osoby,
które utraciły zatrudnienie z przyczyn
niedotyczących pracowników a 30% osoby
zatrudnione, które nie naleŜą do Ŝadnej z ww.
kategorii) lub do kilku grup (np. 30% stanowią osoby
po 45 r.Ŝ., 40% osoby do 25 r.Ŝ, a 30% osoby
zatrudnione, które nie naleŜą do Ŝadnej z ww.
kategorii).
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Zakres usług świadczonych w ramach niniejszego
Działania jest na tyle uniwersalny, Ŝe nie uzasadnia
realizacji projektu poza terenem województwa
kujawsko-pomorskiego. Realizowane w Działaniu formy
wsparcia, skierowane będą do uczestników z terenu
województwa, w związku z powyŜszym premiowane
będą projekty zapewniające realizację usług na jego
terenie – w miejscach gwarantujących największą
dostępność dla grup docelowych.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
Kryteria strategiczne
1. W ramach projektu zastosowane zostanie wsparcie kompleksowe,
obejmujące co najmniej szkolenia, doradztwo oraz moŜliwość
otrzymania wsparcia finansowego.

Uzasadnienie:

Objęcie uczestników projektów realizowanych w
ramach niniejszego Działania kompleksowym
wsparciem (w tym szkoleniami i doradztwem z zakresu
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej)
pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie
przyznanego wsparcia finansowego, zapewniając
powodzenie i trwałość utworzonym w ramach projektu
mikro-przedsiębiorstwom, a tym samym przyczyni się
do osiągnięcia zakładanych dla Działania celów i
rezultatów określonych w projektach.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby pozostające
bez zatrudnienia, w tym osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn
niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie:

Osoby pozostające bez zatrudnienia mają utrudniony
dostęp do wsparcia w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej, w szczególności moŜliwości
otrzymania wsparcia finansowego (np. preferencyjnych
kredytów). Jednocześnie – jako osoby niepracujące
wymagają zintensyfikowanych działań aktywizujących, z
których najbardziej skuteczne jest budowanie postaw
kreatywnych, słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości
oraz wspieranie samozatrudnienia.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
3. Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów
wspierających przedsiębiorczość.

Uzasadnienie:

Z uwagi na specyficzne formy wsparcia, znaczną
wysokość udzielanego wsparcia finansowego oraz
konieczność posiadania kwalifikacji niezbędnych do
profesjonalnej oceny biznes planów w ramach Działania
6.2, projekty winny być realizowane przez podmioty
posiadające doświadczenie we wdraŜaniu projektów
wspierających przedsiębiorczość. Przyczyni się to do
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

8

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

8

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

7

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

efektywnego i zgodnego z zasadami określonymi w
programie wydatkowania środków oraz osiągnięcia
celów Działania.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
4. Projekt jest powiązany z przedsięwzięciami /projektami
infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze
rozwoju gospodarczego i społecznego.

Uzasadnienie:

Powiązanie konkretnych działań /projektów
infrastrukturalnych realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz inicjatyw społecznych i prozatrudnieniowych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego zapewnia większą efektywność
interwencji funduszy strukturalnych oraz
koordynację przedsięwzięć podejmowanych na
rzecz zatrudnienia w ramach realizacji planów
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
kujawsko-pomorskiego wynikających m.in.
z dokumentu Strategia rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2007 - 2020.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
5. Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o
największej stopie bezrobocia tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2009 r.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i
zapobiegawczych działań na rzecz osób
pozostających bez zatrudnienia, oraz osób
chcących podjąć działalność gospodarczą na
obszarze powiatów, gdzie występuje największy
wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, co uzasadnia
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
6. Grupę docelową w co najmniej 10% stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapobieganie negatywnym
skutkom spowolnienia gospodarczego, zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
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WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

7

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Działania, w tym

804

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

196

b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary
wiejskie
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych
- w tym liczba osób niepełnosprawnych
- w tym liczba osób z terenów wiejskich
d) liczba osób w wieku 50-64 lata

Działanie 6.2

Wartość wskaźnika
do osiągnięcia
w roku 2010

57
335
99
23
118
117

e) liczba osob, które zostały objęte Indywidualnym Planem
Działania

0*

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym

200

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

53

b) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy

91

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

27

- w tym liczba osób niepełnosprawnych

6

- w tym liczba osób z terenów wiejskich

32

c) liczba osób w wieku 50-64 lata

22

Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób powyŜej 45 roku Ŝycia, które zakończyły udział w
144
projektach realizowanych w ramach Działania
* w ramach Działania 6.2 PO KL nie przewidujemy realizacji IPD dla uczestników projektów
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KARTA DZIAŁANIA 6.3

LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

I kw.

x

II kw.

III kw.

IV kw.

Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące:
1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących
aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich na poziomie lokalnym.
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
lub podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich
i instytucji/podmiotów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

WAGA

20

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

WAGA

10

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekty skierowane będą do osób/społeczności
lokalnych/podmiotów
zamieszkujących/
posiadających siedzibę na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, powinny więc gwarantować
realizację usług w miejscu zapewniającym
dostępność dla beneficjentów ostatecznych.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca i/ lub jego partner w projekcie to podmiot posiadający
doświadczenie w działalności na rzecz aktywizacji społeczności
lokalnych na obszarze objętym realizacją projektu.

Uzasadnienie:

Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów
realizowanych w ramach Działania, Ŝeby udzielane
wsparcie wynikało z potrzeby społeczności lokalnej np.
słuŜyło rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tę
społeczność lub pobudzaniu aktywności, tj. zwiększaniu
własnych
zdolności
społeczności
lokalnej
do
zdiagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie
objętym Działaniem. Rekomendowane kryterium
urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i daje
gwarancję zaangaŜowania podmiotów działających na
poziomie lokalnym w realizację projektu, a jednocześnie
pozwala
na
wykorzystanie
dotychczasowych
doświadczeń beneficjenta i/lub partnera w realizacji
działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Projekt przewiduje realizację inicjatyw oddolnych na obszarach, które nie
były objęte wsparciem w ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie
w dotychczas rozstrzygniętych konkursach (Lista obszarów, na które
zostało skierowane wsparcie w ramach Działania 6.3 zostanie podana w
dokumentacji konkursowej).
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Kryterium zapewnia realizację inicjatyw oddolnych
na rzecz społeczności, które dotąd nie wykazywały
aktywności w aplikowaniu o środki EFS w ramach
Działania 6.3.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące:

I kw.

II kw.

III kw.

x

IV kw.

1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących
aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich na poziomie lokalnym.
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
lub podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone
według określonego algorytmu, uwzględniającego
sytuację społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich
i instytucji/podmiotów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

WAGA

20

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
2. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
Uzasadnienie:

Projekty skierowane będą do osób/społeczności
lokalnych/podmiotów
zamieszkujących/
posiadających siedzibę na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, powinny więc gwarantować
realizację usług w miejscu zapewniającym
dostępność dla beneficjentów ostatecznych.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca i/ lub jego partner w projekcie to podmiot posiadający
doświadczenie w działalności na rzecz aktywizacji społeczności
lokalnych na obszarze objętym realizacją projektu.

Uzasadnienie:

Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów
realizowanych w ramach Działania, Ŝeby udzielane
wsparcie wynikało z potrzeby społeczności lokalnej np.
słuŜyło rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez
tę społeczność lub pobudzaniu aktywności, tj.
zwiększaniu własnych zdolności społeczności lokalnej
do zdiagnozowania i rozwiązywania problemów w
zakresie objętym Działaniem. Rekomendowane
kryterium urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
daje gwarancję zaangaŜowania podmiotów działających
na poziomie lokalnym w realizację projektu, a
jednocześnie
pozwala
na
wykorzystanie
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dotychczasowych doświadczeń beneficjenta i/lub
partnera w realizacji działań na rzecz aktywizacji
społeczności lokalnych.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
2. Projekt przewiduje realizację inicjatyw oddolnych na obszarach, które
nie były objęte wsparciem w ramach projektów, które uzyskały
dofinansowanie w dotychczas rozstrzygniętych konkursach (Lista
obszarów, na które zostało skierowane wsparcie w ramach Działania
6.3 zostanie podana w dokumentacji konkursowej).
Kryterium zapewnia realizację inicjatyw oddolnych
na rzecz społeczności, które dotąd nie wykazywały
aktywności w aplikowaniu o środki EFS w ramach
Działania 6.3.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-3

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.3

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Działanie 6.3

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia
w roku 2010

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych

30

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania, w tym:

298

a) liczba osób w wieku 15-24 lata

72

b) liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary
wiejskie
c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy
- w tym liczba osob długotrwale bezrobotnych
- w tym liczba osób niepełnosprawnych
- w tym liczba osób z terenów wiejskich
d) liczba osób w wieku 50-64 lata
e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem
Działania
Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą

* nie przewidujemy realizacji IPD w ramach Działania
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21
124
37
8
44
43
0*

INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VI
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

X

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (IP2)
1. Działania słuŜące wydłuŜeniu aktywności zawodowej
2. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz
zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność
Kryteria dostępu
1.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Uzasadnienie:

Wypracowanie odpowiednich produktów i osiągnięcie
zakładanych rezultatów realizowanych działań
wymaga dłuŜszego okresu realizacji. Realizacja
projektów trwających do 36 miesięcy pozwoli na
precyzyjne zaplanowanie działań, a tym samym
przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz
sprawnego rozliczenia finansowego wdraŜanego
projektu, a takŜe pozwoli beneficjentom na sprawne i
elastyczne reagowanie na bieŜące zmiany
występujące na rynku pracy oraz podjęcie środków
zaradczych w przypadku wystąpienia trudności w
realizacji projektu.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN

Uzasadnienie:
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Ustalenie minimalnej wartości projektu ma na celu
ograniczenie rozdrobnienia środków przeznaczonych
na wdraŜanie projektów innowacyjnych oraz umoŜliwi
wnioskodawcom przygotowania projektów
kompleksowych, zawierających szeroki katalog
działań i usług niezbędnych do skutecznej pomocy
grupie docelowej.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

3.

Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu
(dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z
realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel
zarządzający projektem wskazany we wniosku).
Realizacja projektu przez Beneficjenta posiadającego
biuro/siedzibę na terenie województwa jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia oraz
potrzebą wzmocnienia i stabilizacji lokalnego i
regionalnego potencjału instytucjonalnego i
organizacyjnego województwa.
Ponadto zastosowanie kryterium zwiększy
Stosuje się do
Uzasadnienie:
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej oraz
1-2
Tematu (nr)
ułatwi projektodawcy szybkie i elastyczne reagowanie
na zmiany sytuacji na regionalnym rynku pracy,
potrzeby grupy docelowej oraz ewentualne trudności
w realizacji projektu.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4.

Proces wdraŜania projektu innowacyjnego uwzględnia testowanie i upowszechnianie
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wypracowanych rezultatów obowiązkowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Kryterium wynika z regionalnego charakteru Priorytetu
VI PO KL i uzasadnione jest koniecznością
odniesienia realizowanego projektu do potrzeb
województwa kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

Kryterium weryfikowane na podstawie treści
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
5. Odbiorcami produktu są osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako
bezrobotne lub poszukujące pracy) zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
społeczno-ekonomiczną w danym regionie,
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą wzmacniany
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

5

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

10

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL
Kryteria strategiczne
1.

Beneficjent lub partner/partnerzy posiada/ją doświadczenie w
realizacji projektów lub innych przedsięwzięć w obszarze rynku
pracy.
Zastosowanie kryterium ma na celu zminimalizowanie
ryzyka, które jest nieodzownym elementem projektów
innowacyjnych, nastawionych na poszukiwanie
nowych, skutecznych metod rozwiązania problemów.
Posiadanie doświadczenia w obszarze zatrudnienia
pozwoli na lepszy dobór narzędzi do potrzeb grup
Uzasadnienie:
docelowych oraz zapewni prawidłową realizację
projektu, a tym samym zwiększy szansę osiągnięcia
zakładanych celów oraz wypracowania efektywnych
rozwiązań.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Realizacja projektu z wykorzystaniem doświadczeń
partnera/partnerów zagranicznych w celu adaptacji rozwiązań
wypracowanych w innym kraju i/lub wypracowania nowych
rozwiązań, przy czym komponent ponadnarodowy
zaplanowany jest do realizacji na etapie opracowania wniosku
o dofinansowanie i stanowi maksymalnie 30% wartości
projektu ogółem.
Udział partnera/partnerów zagranicznych pozwoli na
wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wypracowanych
w innych krajach, a tym samym zwiększa moŜliwości
poszukiwania nowych, skuteczniejszych rozwiązań
przyczyniających się do wydłuŜenia aktywności
zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim lub
rozwoju instrumentów wspierających godzenie Ŝycia
zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania
Uzasadnienie:
dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność. Posiadanie doświadczenia
przez partnera/partnerów zagranicznych
zminimalizuje ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
a takŜe gwarantuje lepszy dobór instrumentów
pomocy.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Odbiorcami produktu są osoby naleŜące do jednej lub kilku z
niŜej wymienionych grup:
a. Osoby nieaktywne zawodowo,
b. Kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy),
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c. Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast
do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w
obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub
zwierzęcą,
d. Osoby niepełnosprawne,
e. Osoby po 45 roku Ŝycia.
Wymienione grupy docelowe zostały zidentyfikowane
w województwie kujawsko-pomorskim, jako
szczególnie defaworyzowane na rynku pracy i
posiadające największe trudności z aktywizacją
zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne lub
nieadekwatne do potrzeb pracodawców kwalifikacje,
ale takŜe utrudniony dostęp do uczestnictwa w
realizowanych dotychczas projektach).

4.

5.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL
Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu współpracy
instytucji sektorów publicznego i niepublicznego w zakresie
wspólnych działań zmierzających do wydłuŜenia aktywności
zawodowej.
Stworzenie modelu współpracy instytucji z róŜnych
sektorów wpłynie na wzrost efektywności
proponowanych rozwiązań i ich kompleksowość oraz
poprzez szeroką wymianę informacji ograniczy
ryzyko związane z poszukiwaniem nowych,
skutecznych metod rozwiązywania problemów.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL
Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu współpracy
instytucji sektorów publicznego i niepublicznego w zakresie
wspólnych działań na rzecz godzenia Ŝycia zawodowego i
rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.
Stworzenie modelu współpracy instytucji z róŜnych
sektorów wpłynie na wzrost efektywności
proponowanych rozwiązań i ich kompleksowość oraz
poprzez szeroką wymianę informacji ograniczy
ryzyko związane z poszukiwaniem nowych,
skutecznych metod rozwiązywania problemów.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1-2

WAGA

5

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do
Tematu (nr)

2

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu PO KL

D.2 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie konkursowym
LP.
Konkursu

D.2.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

Otwarty
Zamknięty

Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Kryteria dostępu
1.
Uzasadnienie:
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne
WAGA

1.
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IV kw.

Uzasadnienie:
WAGA

2.
Uzasadnienie:

WAGA

3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
D.3.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2009

w roku
2010

ogółem w
projekcie

Rezultaty
w roku
2010

Rezultaty na
koniec
realizacji
projektu

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Kryteria dostępu
1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
D.4.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Beneficjent
systemowy
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Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

ogółem w
projekcie

w roku 2010
Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2010

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
D.5.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2009

w roku
2010

ogółem w
projekcie

Rezultaty
w roku
2010

Rezultaty na
koniec
realizacji
projektu

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Kryteria dostępu
1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
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Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
D.6.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

ogółem w
projekcie

w roku 2010
Skrócony
opis
produktu/ów

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu

Rezultaty w
roku 2010

Kryteria dostępu
1.
Uzasadnienie:

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

III kw.

1.
2.
3.
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Komponent
ponadnarodowy
do projektu
standardowego

1.
Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

II kw.

2.

3.
Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej
Kryteria dostępu
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IV kw.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Uzasadnienie:
2.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Uzasadnienie:
3.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne

WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
WAGA

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
współpracy
ponadnarodowej/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu standardowego
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y działań
kwalifikowalnych w
ramach współpracy
Beneficjent systemowy
TAK
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

NIE

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
Kwota poniesionych/
planowanych wydatków
w projekcie

w roku
2009

w roku
2010
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ogółem w
projekcie

Rezultaty planowane do
osiągnięcia w ramach
projektu

w roku
2009

Na koniec
realizacji
projektu

w roku
2010
Kryteria dostępu

1.
Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałanie 6.1.2
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
Wyodrębniony projekt ponadnarodowy
współpracy
ponadnarodowej/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu standardowego
Projekty słuŜące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie, m.in.
Typ/typy projektów
poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
(operacji) przewidziane
-szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych słuŜb zatrudnienia
do realizacji w ramach
działających na terenie regionu powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką
projektu
realizowanych przez nie zadań.
1. prowadzenie badań i analiz;
2. doradztwo, wizyty studyjne;
Forma/y działań
3. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań;
kwalifikowanych w
4. przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów;
ramach współpracy
adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub wypracowywanie nowych
rozwiązań.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Beneficjent systemowy
Wydział PO KL.
Partnerami będą instytucje zajmujące się problemami rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL w
TAK
ramach Podziałania 6.1.2 wojewódzki urząd pracy jest
podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w trybie
Czy typ projektu
konkursowym. Jednak ze względu na trudności natury
(operacji) został
JeŜeli NIE –
proceduralnej – WUP pełniłby w tej sytuacji rolę IW i
przewidziany w SzOP
naleŜy
beneficjenta jednocześnie – podjęto decyzję aby projekty
do realizacji w trybie
uzasadnić
NIE
x
własne WUP w zakresie odpowiadającym realizacji celów
systemowym?
Podziałania
6.1.2,
w
tym
projekty
współpracy
ponadnarodowej, były realizowane w trybie systemowym.
Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie

Rezultaty planowane do
osiągnięcia w ramach
projektu

03.2010 – 08.2011
w roku 2010

170 000 PLN

w roku 2010

Rezultaty twarde:

raport z analizy
„Praktyka stosowania
IPD w urzędach pracy
woj. kujawskopomorskiego”,

raport z badań
„Korzystanie z IPD w
opiniach klientów
urzędów pracy w woj.
kujawskopomorskim”,

warsztaty
podsumowujące dla
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ogółem w
projekcie

300 000 PLN

na koniec
realizacji
projektu

Rezultaty twarde:

raport z analizy „Praktyka
stosowania IPD w urzędach
pracy woj. kujawskopomorskim”,

raport z badań „Korzystanie z
IPD w opiniach klientów
urzędów pracy w woj.
kujawsko-pomorskim”,

warsztaty podsumowujące dla
30 os.,

2 wizyty studyjne w krajach
partnerów z udziałem 5 osób
kaŜda,














30 os.,
2 wizyty studyjne w
krajach partnerów z
udziałem 5 osób
kaŜda,
2 raporty z wizyt,
studyjnych,
raport z analizy
porównawczej w
zakresie
zindywidualizowanyc
h metod pracy z
klientem w
instytucjach/krajach
partnerów,
warsztaty dla 30 os. –
dot. wypracowania
modelu IPD przy
wykorzystaniu
rozwiązań
stosowanych w
krajach /instytucjach
partnerów,
projekt modelu IPD
stworzony w wyniku
wymiany
doświadczeń z
partnerami
międzynarodowymi,
seminarium
przedstawiające
aktualny stan prac
nad modelem IPD dla
30 os.,
przeszkolenie 40
pracowników
(doradcy zawodowi,
pośrednicy pracy)
urzędów pracy w
zakresie korzystania
z nowego modelu
IPD,

Rezultaty miękkie:

wzrost wiedzy
pracowników
urzędów pracy w
zakresie
zindywidualizowanyc
h metod pracy z
osobami mającymi
szczególne trudności
na rynku pracy,

Szczegółowe kryteria

Kryteria dostępu
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2 raporty z wizyt studyjnych,
raport z analizy porównawczej
w zakresie
zindywidualizowanych metod
pracy z klientem w instytucjach
/krajach partnerów,
warsztaty dla 30 os. – dot.
wypracowania modelu IPD
przy wykorzystaniu rozwiązań
stosowanych w
instytucjach/krajach partnerów,
projekt modelu IPD stworzony
w wyniku wymiany
doświadczeń z partnerami
międzynarodowymi,
seminarium przedstawiające
aktualny stan prac nad
modelem IPD dla 30 os.,
przeszkolenie 40 pracowników
(doradcy zawodowi,
pośrednicy pracy) urzędów
pracy w zakresie korzystania z
nowego modelu IPD,
warsztaty dla 30 os. słuŜące
ewaluacji badania oraz
stworzeniu ostatecznej wersji
IPD,
raport ewaluacyjny z analizy
zastosowania wstępnego
modelu IPD w wybranych
urzędach pracy woj.
kujawsko-pomorskiego (w
oparciu o przeprowadzony
pilotaŜ),
Przeszkolenie 80 pracowników
urzędów pracy (doradcy
zawodowi, pośrednicy pracy) z
woj. kujawsko-pomorskiego w
zakresie korzystania z
finalnego modelu IPD,



przygotowanie i publikacja
ostatecznej wersji modelu IPD
wraz z podręcznikiem
uŜytkownika (500 egz),



przygotowanie i publikacja
broszury nt dobrych praktyk w
zakresie stosowania IPD w
instytucjach/krajach partnerów
(300 egz),
organizacja konferencji
upowszechniającej nowy
model IPD dla 100 osób.



Rezultaty miękkie:

poszerzenie umiejętności
pracowników urzędów pracy w
zakresie
zindywidualizowanych metod
pracy z osobami mającymi
szczególne trudności na rynku
pracy,

wzrost wiedzy pracowników
urzędów pracy w zakresie
zindywidualizowanych metod
pracy z osobami mającymi
szczególne trudności na rynku
pracy ,

poprawa jakości usług PSZ w
woj. kujawsko-pomorskim.

wyboru projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE
Tytuł projektu
indywidualnego
Beneficjent projektu
indywidualnego
Czy projekt stanowi element
grupy projektów (naleŜy
wskazać ewentualne
powiązania)?

Okres realizacji
projektu/typu projektu
Wielkość planowanych
wydatków w roku
obowiązywania Planu
działania
Rezultaty
twarde
planowane do
osiągnięcia w
ramach
miękkie
projektu

Całkowity budŜet projektu
indywidualnego

w roku
2009

−

na koniec
realizacji
projektu

−

−
−

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
1. Na poziomie krajowym komplementarność programów i instrumentów finansowanych ze środków wspólnotowych jest
zapewniona poprzez instytucję Komitetu Koordynacji.
2. Na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego komplementarność jest zapewniona:
a. proceduralnie, poprzez tryb powstawania i akceptacji Planu działania (powołana została grupa robocza ds.
opracowania PD przy PKM PO KL);
b. poprzez ciągły nadzór członków PKM PO KL, którzy jednocześnie wchodzą w skład KM RPO oraz Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nadzorującego przygotowanie Planu działania dla Priorytetu VI PO KL
oraz realizację RPO i PROW;
c. poprzez wprowadzenie kryterium strategicznego „Projekt jest powiązany z przedsięwzięciami/projektami
infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawskopomorskiego w obszarze rozwoju gospodarczego i społecznego”;
d. połoŜenie szczególny nacisku na powiązanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 z
projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na obszarze
poszczególnych powiatów, co zapewni wysoką skalę oddziaływania projektów w zakresie rozwoju społecznego
i gospodarczego realizowanych w ramach PO KL oraz RPO w województwie kujawsko-pomorskim;

Strona 33 z 39

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym

32426

59966

54,07%

- liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem)

17599
3751

20614
5444

85,37%
68,90%

239

253

94,47%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne

30%

45%

n/d

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

57%

100%

n/d

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy
Wskaźniki rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
3751
5444
gospodarczej (ogółem)
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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68,90%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym
7911
- osoby z terenów wiejskich
2302

14609
4256

54,15%
54,09%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

990

1461

67,76%

20%

50%

n/d

Wskaźniki rezultatu
% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100
dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób
30%
50%
młodych (15-24 lata)
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
990
1461
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie
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n/d
67,76%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
Wartość docelowa Planowany stopień
wskaźnika do
wskaźnika
realizacji wskaźnika
osiągnięcia do końca
2010 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Wskaźniki produktu
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zakończyły
udział w projekcie, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzymały
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z terenów wiejskich
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

13521

24997

54,09%

930
4024
4812

1723
7444
8899

53,98%
54,06%
54,07%

1721

2499

68,87%

118
513
612
49

172
744
890
34

68,60%
68,95%
68,76%
144,12%

35%

50%

n/d

20%
37%
32%

35%
50%
50%

n/d
n/d
n/d

1721

2499

68,87%

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do
Wartość docelowa Planowany stopień
osiągnięcia do końca
wskaźnika
realizacji wskaźnika
2010 r.

Nazwa wskaźnika
PRIORYTET VI

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Wskaźniki produktu
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie
4721

8733

54,06%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

420

611

68,74%

32%

40%

n/d

420

611

68,74%

5913

9600

61,59%

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w
wieku 50-64 lata
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób powyŜej 45 roku zycia, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Pole wypełniane automatycznie
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)

WOJEWÓDZTWO kujawsko-pomorskie
Plan finansowy
PRIORYTET VI
Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania
Wydatki 2010 r.

2010 r.
1.

Kontraktacja
2010 r.

Kontraktacja
narastająco (w
tym 2010 r.)

2.

Działanie 6.1
99 705 200,00
Poddziałanie 6.1.1
17 000 000,00
Poddziałanie 6.1.2*
4 000 000,00
Poddziałanie 6.1.3
78 705 200,00
Działanie 6.2*
38 500 000,00
Działanie 6.3
2 000 000,00
RAZEM
PRIORYTET VI
140 205 200,00
w tym projekty
innowacyjne
6 000 000,00
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej
300 000,00

Wydatki 2011-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco

Wartość wydatków
w zatwierdzonych
wnioskach o
płatność w danym
roku

9.

10.

Ogółem
publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz Pracy

PFRON

3.

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

275 010 175,16
36 346 282,88
10 392 895,63
228 270 996,65
71 358 778,66
3 317 909,38

100 381 200,00
17 836 000,00
3 840 000,00
78 705 200,00
31 942 000,00
1 788 000,00

21 100 000,00 425 282,00
17 836 000,00
0,00
3 264 000,00 425 282,00
0,00
0,00
31 942 000,00
0,00
1 788 000,00
0,00

78 855 918,00
0,00
150 718,00
78 705 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 191 548,88
7 646 778,05
544 770,83
0,00
11 026 778,66
95 905,57

349 686 863,20

134 111 200,00

54 830 000,00 425 282,00

78 855 918,00

0,00

19 314 233,11 123 409 000,00

6 000 000,00

1 000 000,00

5 000 000,00

500 000,00

300 000,00

170 000,00

130 000,00

50 000,00

92 014 700,00
9 667 800,00
3 641 700,00
78 705 200,00
30 220 000,00
1 174 300,00

*) w IV kwartale 2010 r. w Poddziałaniu 6.1.2 oraz Działaniu 6.2 planowane jest ogłoszenie konkursów, w których faktyczna kontraktacja środków nastąpi najwcześniej w I
kwartale 2011 r.
Planowane alokacje w ramach tych konkursów to:
W Poddziałaniu 6.1.2 – 3 400 000,00 PLN
W Działaniu 6.2 – 28 500 000,00 PLN
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Toruń, 13-11-2009

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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