
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty konkursowe 

 
OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ  

1. Nazwa działania/ Działanie Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na 

  poddziałania 1.2  regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
       

   Poddziałani Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
   e nr 1.2.1   
       

   Poddziałani Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
   e nr 1.2.2 młodych 
       

2. Cele szczegółowe Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez 
  działania/poddziała pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i 

  nia szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 
      

3. Lista wskaźników Zgodnie z załącznikiem 2a 

  rezultatu     

  bezpośredniego     
      

4. Lista wskaźników Zgodnie z załącznikiem 2a 
  produktu     
       

5. Typy projektów Działanie 1.2   
       

   Poddziałanie  Wsparcie  indywidualnej  i  kompleksowej  aktywizacji 
   nr 1.2.1  zawodowo-edukacyjnej  osób  młodych  (bezrobotnych, 
      biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w 

      szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 
      poprzez: 

      1.  Instrumenty   i   usługi   rynku   pracy   służące 

      indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

      określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)9: 
      

      

9
 Patrz przypis nr 1.     
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 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających 

bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w 
zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy 
osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 
w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 
lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania 
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, 
które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub 
osób, u których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i 
kompetencji:  

 
 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których 

zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji 
formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji 
m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku 
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb 
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez 
wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 
doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców:  

 
 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia 

zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 
zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 
poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 
wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i 
Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u 
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie 
kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u 
których zidentyfikowano adekwatność tej formy 
wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu 
mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim 
rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

 
 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, 

które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia 
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  w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub 
  uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 
  pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym 
  sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, 
  spełniające standardy wyznaczone dla tych usług 
  (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i 
  Staży),      

    wsparcie  mobilności  geograficznej  dla  osób 

  młodych, u których zidentyfikowano problem z 
  zatrudnieniem  w  miejscu  zamieszkania,  m.in. 
  poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 
  wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu 
  zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów 
  dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

  5.  Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
  niepełnosprawnych:     

    niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode 

  niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania 
  zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy 

  asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca 
  spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 
  doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób 

  niepełnosprawnych.    

  6.  Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
  przedsiębiorczości i samozatrudnienia:  

    wsparcie   osób   młodych   w   zakładaniu   i 
  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
  poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) 
  na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i 

  szkolenia  umożliwiające  uzyskanie  wiedzy  i 

  umiejętności   niezbędnych   do   podjęcia   i 

  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  a  także 

  wsparcie pomostowe.    
      

 Poddziałanie Wsparcie  indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
 nr 1.2.2 zawodowo-edukacyjnej osób młodych  (bezrobotnych, 

  biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w 

  szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) 

  poprzez:      

  1.  Instrumenty   i   usługi   rynku   pracy   służące 

  indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

  określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)10: 

    identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających 
  bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w 
  zakresie  doskonalenia  zawodowego,  w  tym 

  identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy 
  osób młodych,      
        

 
 

10
 Patrz przypis nr 1. 
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 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 

w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby 
lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania 
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, 
które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub 
osób, u których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i 
kompetencji:  

 
 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których 

zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji 
formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji 
m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku 
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb 
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez 
wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 
doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców:  

 
 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia 

zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 
zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 
poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 
wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i 
Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u 
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie 
kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u 
których zidentyfikowano adekwatność tej formy 
wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym zatrudnieniem), 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu 
mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim 
rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

 
 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, 

które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia 
w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub 
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 
pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym 
sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, 
spełniające standardy wyznaczone dla tych usług 
(np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i 
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Staży), 
 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób 
młodych, u których zidentyfikowano problem z 
zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. 
poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 
wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu 
zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów 
dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych:  

 
 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode 

niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania 
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy 
asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca 
spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i 
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia:  

 
 wsparcie osób młodych w zakładaniu i 

prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) 
na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i 
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, a także 
wsparcie pomostowe. 

 
6.  Typ beneficjenta Działanie 1.2   
   

 Poddziałanie Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji 
 nr 1.2.1 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

   publiczne służby zatrudnienia, 

   Ochotnicze Hufce Pracy, 

   agencje zatrudnienia, 

   instytucje szkoleniowe, 

    instytucje dialogu społecznego 11, 

   instytucje partnerstwa lokalnego. 
   

 Poddziałanie Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji 
 nr 1.2.2 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

   publiczne służby zatrudnienia, 

   Ochotnicze Hufce Pracy, 

   agencje zatrudnienia, 

   instytucje szkoleniowe, 

    instytucje dialogu społecznego 12, 
 

 
11

 Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, 
organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

  

12
 Patrz przypis nr 11. 

 

 
25 



      instytucje partnerstwa lokalnego.   
 

            

7. Grupa docelowa/ Działanie 1.2       
 

  

ostateczni odbiorcy 
      

  Poddziałanie Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat 
 

  wsparcia nr 1.2.1 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu -  

   
 

     tzw.  młodzież  NEET
13

,  w  tym  w  szczególności  osoby 
 

     niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy 
 

     określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.  
 

        
 

   Poddziałanie Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat 
 

   nr 1.2.2 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - 
 

     tzw.  młodzież  NEET
14

,  w  tym  w  szczególności  osoby 
 

     niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy 
 

     określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.  
 

           

8. Instytucja Wojewódzkie Urzędy Pracy     
 

  pośrednicząca (jeśli         
 

  dotyczy)         
 

            

9. Instytucja Nie dotyczy       
 

  wdrażająca (jeśli         
 

  dotyczy)         
 

           

10. Kategoria(e)   Ogółem  Koperta Koperta 15 
 

  regionu(ów)      Mazowiecka województw  
 

  

wraz z przypisaniem 
       

  Działanie 1.2 295 747 748, w tym    
 

  kwot UE (EUR)   wkład UE  254 984    
 

     573      
 

          

   Poddziałanie 220 611 368, w tym    
 

   nr 1.2.1 wkład UE  185 940    
 

     332      
 

          

   Poddziałanie 75 136 380, w tym    
 

   nr 1.2.2 wkład UE 69 044 241    
 

          

11. Mechanizmy Mechanizmy koordynacji i komplementarności opisano w części I SZOOP.  
 

  powiązania         
 

  interwencji z         
 

  innymi działaniami/         
 

  poddziałaniami w         
 

  ramach PO lub z         
 

  innymi PO         
 

  (jeśli dotyczy)         
 

            

12. Instrumenty Nie dotyczy       
 

  terytorialne (jeśli         
 

  dotyczy)         
 

           

 13. Tryb(y) wyboru Działanie 1.2       
 

  

projektów 
         

  Poddziałanie Konkursowy     
 

  

oraz wskazanie 
    

 

  nr 1.2.1       
 

  

podmiotu 
      

 

    Podmiot odpowiedzialny - Wojewódzki Urząd Pracy właściwy  

  odpowiedzialnego   
 

    dla danego województwa.   
 

       
 

           

          
 

13
 Patrz przypis nr 6.         

 

14
 Patrz przypis nr 6.         
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za nabór i ocenę Poddziałanie Konkursowy   
 

wniosków oraz nr 1.2.2    
 

przyjmowanie  Podmiot odpowiedzialny - Wojewódzki Urząd Pracy właściwy  

protestów 
 

 

 dla danego województwa.  
 

   
 

     
 

14. Limity i W przypadku województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi 
 

ograniczenia w młodych,  warunkiem  realizacji  projektów  poza  Inicjatywą,  jest  pełne 
 

realizacji projektów wykorzystanie alokacji przeznaczonej na Inicjatywę.  
 

(jeśli dotyczą) Środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
 

 młodych muszą zostać wykorzystane do 2018 r.  
 

      

15. Warunki i 5% wydatków kwalifikowalnych na warunkach określonych w Wytycznych w 
 

planowany zakres zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
 

stosowania Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
 

cross-financingu Spójności na lata 2014-2020   
 

(%) (jeśli dotyczy)     
 

     
 

16. Dopuszczona  Ogółem Koperta Koperta 15 
 

wartość   Mazowiecka województw 
 

zakupionych 
     

Działanie 1.2 Cross-financing i   
 

środków trwałych 
  

 

 środki trwałe   
 

jako % wydatków 
   

 

 stanowią nie   
 

kwalifikowalnych 
   

 

 więcej niż 10 %   
 

    
 

      

 Poddziałanie Cross-financing i   
 

 nr 1.2.1 środki trwałe   
 

  stanowią nie   
 

  więcej niż 10%   
 

      

 Poddziałanie Cross-financing i   
 

 nr 1.2.2 środki trwałe   
 

  stanowią nie   
 

  więcej niż 10%   
 

      

17. Warunki Nie dotyczy    
 

uwzględnienia     
 

dochodu w     
 

projekcie     
 

(jeśli dotyczy)     
 

    

18. Warunki Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie z 
 

stosowania Wytycznymi   w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach 
 

uproszczonych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
 

form rozliczania Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 

wydatków i     
 

planowany zakres Finansowanie zaliczkowe planowane, odbywa się na zasadach określonych w  

systemu zaliczek 
 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

  

 poz. 885, z późn. zm).   
 

      

19. Pomoc publiczna Działanie 1.2    
 

i pomoc de minimis 
     

Poddziałanie O ile dotyczy: Rozporządzenie Rozporządzenie  

(rodzaj i 
 

nr 1.2.1  Komisji (UE) NR MIiR w sprawie  

przeznaczenie 
 

 

 Pomoc de 1407/2013 z dnia udzielania  

pomocy, unijna i 
 

 

 

18 grudnia 2013 r. pomocy de 
 

 minimis, pomoc  

krajowa podstawa 
 

 

 

w sprawie minimis i pomocy 
 

 publiczna na  

prawna) 
 

 

 

stosowania art. 107 publicznej w 
 

 szkolenia i/lub  

  
 

    
 

    27 
 



  doradztwo i/lub i 108 Traktatu o ramach 
 

  subsydiowanie funkcjonowaniu programów 
 

  zatrudnienia i/lub Unii Europejskiej operacyjnych 
 

  doposażenie lub do pomocy de finansowanych z 
 

  wyposażenie minimis (Dz. Urz. Europejskiego 
 

  stanowiska pracy UE L 352 z Funduszu 
 

  i/lub dotacja na 24.12.2013, s. 1) Społecznego na 
 

  utworzenie  lata 2014-2020 
 

  przedsiębiorstwa Rozporządzenia  
 

     

   Komisji (UE) nr  
 

   651/2014 z  
 

   17.06.2014  
 

   uznające niektóre  
 

   rodzaje pomocy za  
 

   zgodne z rynkiem  
 

   wewnętrznym w  
 

   zastosowaniu art.  
 

   107 i 108 Traktatu  
 

   (Dz. Urz. UE L 187 z  
 

   26.06.2014, s. 1)  
 

      

 Poddziałanie O ile dotyczy: Rozporządzenie Rozporządzenie 
 

 nr 1.2.2  Komisji (UE) NR MIiR w sprawie 
 

  Pomoc de 1407/2013 z dnia udzielania 
 

  

18 grudnia 2013 r. pomocy de 
 

  minimis, pomoc  

  

w sprawie minimis i pomocy 
 

  publiczna na  

  

stosowania art. 107 publicznej w 
 

  szkolenia i/lub  

  

i 108 Traktatu o ramach 
 

  doradztwo i/lub  

  

funkcjonowaniu programów 
 

  subsydiowanie  

  

Unii Europejskiej operacyjnych 
 

  zatrudnienia i/lub  

  

do pomocy de finansowanych z 
 

  doposażenie lub  

  

minimis (Dz. Urz. Europejskiego 
 

  wyposażenie  

  

UE L 352 z Funduszu 
 

  stanowiska pracy  

  

24.12.2013, s. 1) Społecznego na 
 

  i/lub dotacja na  

   

lata 2014-2020 
 

  utworzenie  
 

     

  przedsiębiorstwa Rozporządzenia  
 

   Komisji (UE) nr  
 

   651/2014 z  
 

   17.06.2014  
 

   uznające niektóre  
 

   rodzaje pomocy za  
 

   zgodne z rynkiem  
 

   wewnętrznym w  
 

   zastosowaniu art.  
 

   107 i 108 Traktatu  
 

   (Dz. Urz. UE L 187 z  
 

   26.06.2014, s. 1)  
 

      

20. Maksymalny  Ogółem Koperta Koperta 15 
 

% poziom   Mazowiecka województw 
 

dofinansowania UE 
     

Działanie 1.2 -   
 

wydatków 
  

 

     

Poddziałanie 84,28% 
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kwalifikowalnych nr 1.2.1     
 

na poziomie 
      

Poddziałanie 91,89%    
 

projektu 
   

 

nr 1.2.2     
 

(jeśli dotyczy) 
    

 

     
 

       

21. Maksymalny 95,00%     
 

% poziom      
 

dofinansowania      
 

całkowitego      
 

wydatków      
 

kwalifikowalnych      
 

na poziomie      
 

projektu      
 

(środki UE +      
 

ewentualne      
 

współfinansowanie      
 

z budżetu państwa      
 

lub innych źródeł      
 

przyznawane      
 

beneficjentowi      
 

przez właściwą      
 

instytucję)      
 

       

22. Minimalny wkład  Ogółem Koperta  Koperta 15 
 

własny   Mazowiecka  województw 
 

beneficjenta jako % 
      

Działanie 1.2 5,00%    
 

wydatków 
   

 

      

Poddziałanie 5,00% 
   

 

kwalifikowalnych    
 

nr 1.2.1     
 

     
 

       

 Poddziałanie 5,00%    
 

 nr 1.2.2     
 

       

23. Minimalna  Ogółem Koperta  Koperta 15 
 

i maksymalna   Mazowiecka  województw 
 

wartość projektu 
      

Działanie 1.2 Nie dotyczy    
 

(PLN) (jeśli dotyczy) 
    

      

Poddziałanie Nie dotyczy 
   

 

    
 

 nr 1.2.1     
 

       

 Poddziałanie Nie dotyczy    
 

 nr 1.2.2     
 

       

24. Minimalna Nie dotyczy     
 

i maksymalna      
 

wartość wydatków      
 

kwalifikowalnych      
 

projektu (PLN)      
 

(jeśli dotyczy)      
 

       

25. Kwota alokacji UE  Ogółem Koperta  Koperta 15 
 

na instrumenty   Mazowiecka  województw 
 

finansowe 
      

Działanie 1.2 Nie dotyczy    
 

(EUR) 
   

 

      

Poddziałanie Nie dotyczy 
   

 

    
 

 nr 1.2.1     
 

       

 Poddziałanie Nie dotyczy    
 

 nr 1.2.2     
 

       

    29 
 



26. Mechanizm Nie dotyczy 
 wdrażania  

 instrumentów  

 finansowych  
   

27. Rodzaj wsparcia Nie dotyczy 
 instrumentów  

 finansowych oraz  

 najważniejsze  

 warunki przyznania  
   

28. Katalog Nie dotyczy 
 ostatecznych  

 odbiorców  

 instrumentów  

 finansowych  
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