
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 
 

Oś Priorytetowa I  
Osoby młode na rynku pracy 

 

Działanie 1.2  
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

– projekty konkursowe 
 

Poddziałanie 1.2.1  
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 

 



Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 

  

 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 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): 

 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; 

 

 

 



Typy projektów podlegające dofinansowaniu c.d.: 

  

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; 

 

 



Typy projektów podlegające dofinansowaniu c.d.: 
 

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 (wyłącznie w połączeniu 
z subsydiowanym zatrudnieniem); 

 



Typy projektów podlegające dofinansowaniu c.d.: 
 

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 pozwalającą 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; 

 

 



Typy projektów podlegające dofinansowaniu c.d.: 

 

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. 

 



Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: 

  

Instytucje rynku pracy  
zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.): 

 

• publiczne służby zatrudnienia, 

• Ochotnicze Hufce Pracy, 

• agencje zatrudnienia, 

• instytucje szkoleniowe, 

• instytucje dialogu społecznego, 

• instytucje partnerstwa lokalnego. 



Grupy docelowe: 

  
 Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER muszą być skierowane do osób 

młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności do osób 
niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu 
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. 

 
 
 Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia.  
 Oznacza to, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 31 roku życia, tj. osoby do dnia 

poprzedzającego dzień ukończenia 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 
30 urodzin). 



NEET: 

 

za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:  

 
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  

• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;  

 



Kryteria wyboru projektów: 

 

 Formalne 

 Dostępu 

 Horyzontalne 

 Merytoryczne 

 Premiujące 

 

 

 



Kryteria dostępu: 

 

 

 

Kryterium 
Typ 

projektu 

Uczestnikami projektów są osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez 
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w 
szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej 
dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 

1-6 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, 
mieszczącym się na obszarze województwa śląskiego. Lokalizacja biura projektu powinna 
uwzględniać równy dostęp potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu do osobistego 
kontaktu z Beneficjentem, w godzinach adekwatnych do specyfiki grupy docelowej. W biurze 
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem 
dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami) 

1-6 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego 
(w przypadku osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) 

1-6 
 



Kryteria dostępu c.d.: 

 
Kryterium 

Typ 
projektu 

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
ogłoszonego konkursu 

1-6 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy 1-6 

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 200 tys. PLN 1-6 

Projekt zakłada:  
•  ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się  
    do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie, co najmniej 43%, 
•  dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie,  
    co najmniej 17%, 
•  dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie,  
    co najmniej 35%, 
•  dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie,  
    co najmniej 36%  

 1-5 



Kryteria dostępu c.d.: 

 
Kryterium 

Typ 
projektu 

W ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem poprzez 
realizację, co najmniej 3 elementów pomocy spośród typów wsparcia 1-6. Przy czym 2 
elementy z 1 typu projektu są obligatoryjne, natomiast 3 element jest fakultatywny, 
wybierany spośród typów wsparcia nr 2-6 

1-6 

W przypadku realizacji 6 typu wsparcia kompleksowość wsparcia w ramach projektu 
obejmuje obligatoryjnie realizację 1 typu projektu i obligatoryjnie, co najmniej jednego  
z typów od 2 do 5 

6 

Projekt zakłada objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich jego 
uczestników/uczestniczek 

1-6 

W przypadku realizacji 6 typu projektu musi wystąpić kompleksowość wsparcia tzn. każdy 
uczestnik zostanie objęty wszystkimi formami wsparcia wymienionymi w typie projektu  
tj. udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, realizacja 
szkoleń, doradztwo, a także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego 

6  



Kryteria dostępu c.d.: 

 
Kryterium 

Typ 
projektu 

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane każdemu uczestnikowi/uczestniczce projektu 
w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu 

 1-6 

W przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, 
podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji – wskazane formy wsparcia kończą się 
egzaminem:  

a) zewnętrznym, lub 

b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni 
uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym zrealizowanymi szkoleniami, a 
uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze 
wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej 
bezstronność i wiarygodność) 

2, 4 



Kryteria horyzontalne: 

1) Zgodność projektu z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: 

• zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,  

• zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

• zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 
2) Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji 

i zakresu projektu. 

3) Zgodność projektu ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.   

4) Zgodność z właściwym celem tematycznym. 

 
 

 



Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 
 ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym 

kobietom i mężczyznom przypisuje się: 

  taką samą wartość społeczną,  

 równe prawa i równe obowiązki  

 oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), 

z których mogą korzystać.  
 

Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej  

bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. 

 

 

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych 

do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

 



Kryteria premiujące: 

 

 
Kryterium 

Typ 
projektu 

Waga 

Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 
i tematyka szkoleń związana jest z Programem Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata  2010 –2020 

2, 4 10 

Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 25 % stanowią osoby 
niepełnosprawne, wsparcie skierowane do tej grupy jest kompleksowe (tj. 
obejmuje co najmniej 4 elementy spośród typów operacji o numerach 1-6, 
w tym 2 elementy w ramach 1 typu operacji obligatoryjnie). 
Jednocześnie, projekt w ramach wydatków na cross-financing zapewnia 
dostosowanie budynków i pomieszczeń, w których odbywają się formy 
wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych lub uwzględnia doposażenie lub 
wyposażenie stanowisk pracy w zakresie dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub wykorzystanie posiadanej infrastruktury w tym zakresie 

1-6 10 

Każde wsparcie uczestnika/uczestniczki projektu dostosowane jest do potrzeb 
konkretnego pracodawcy/pracodawców oferującego/oferujących zatrudnienie 
uczestnikom projektu 

2, 3, 4, 5 10 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w całości do osób w przedziale 
wiekowym 15-24 lata 

1-6 10 



Składanie wniosków: 
 

 

TERMIN:             od 27 lipca do 10 sierpnia 2015 r. 

  

FORMA: 

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA oraz  

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA albo w formie dokumentu 
elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji 
albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości 
osoby składającej/osób składających wniosek 

 

 



Finanse: 
 

Planowana alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER: 

 45 237 629,00 PLN 
 

Minimalna wartość projektu w konkursie:  

200 tys. PLN 
 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE  
i środków budżetu państwa):  

95%, 

co oznacza, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu stanowi: 

 5% wartości projektu 

 

 

 



Pomoc publiczna: 

 W projektach w ramach konkursu realizacja typów projektów objętych pomocą publiczną 
powinna odbywać się w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. oraz Rozporządzenie Komisji (UE)  nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

 
W ramach Poddziałania 1.2.1 (o ile dotyczy) występuje: 

 pomoc de minimis,  

 pomoc publiczna na: 

• szkolenia i/lub  

• doradztwo i/lub  

• subsydiowanie zatrudnienia i/lub  

• doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy i/lub  

• dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa i/lub  

• wsparcie pomostowe 

 

 

 



Dodatkowe informacje: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

 

Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2) 

tel.: 32 757 33 11,  32 757 33 57 

fax: 32 757 33 62 

 

e-mail: efs@wup-katowice.pl 

http://wupkatowice.praca.gov.pl, http://efs.wup-katowice.pl 
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