
Załącznik nr 7  Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy 

Brzmienie kryterium dostępu Zasady oceny spełnienia kryterium i wymogi wobec 

wnioskodawcy 

1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 
18-29 lat bez pracy, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% 
stanowią osoby, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe 
należy wprowadzić zapis:  
 
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez 
pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w 
PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią 
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Ponadto we wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.1.1 w tabeli 
Wskaźniki produktu należy wybrać wskaźnik z listy rozwijanej: 

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie. 
Ponadto w polu „Źródło danych do pomiaru wskaźnika” oraz 
„Sposób pomiaru wskaźnika” należy wpisać NIE DOTYCZY.  

  

2. Projekt skierowany jest do osób długotrwale 
bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej 
samej, jak proporcja długotrwale bezrobotnych w 
wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu i zarejestrowanych 
w  rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby 
bezrobotnych w wieku 18-29 lat. 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe 
należy wprowadzić zapis:  

 
Wg stanu na dzień: ……... liczba osób długotrwale bezrobotnych w 
wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 
projektu i zarejestrowanych w rejestrze PUP w ……….. wyniosła ….… 
osób, natomiast liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 
wieku 18-29 lat ogółem wyniosła …….... osób. Stosunek tych 
wartości wynosi …….. %. Oznacza to, że liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie wyniesie min.: …….. 
osób.  

 
Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.1.1 w 
tabeli Wskaźniki produktu należy zdefiniować i monitorować 
następujący wskaźnik: 
 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
projekcie.  
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla wskaźników 
specyficznych należy określić: „Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika” oraz „Sposób pomiaru wskaźnika”. Opisując sposób 
pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. momentu 
pomiaru, częstotliwości pomiaru, oraz sprecyzować definicję 
wskaźnika. 

3. Co najmniej 20% uczestników projektu 
stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami 
i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o 
niskich kwalifikacjach. 
 
 
 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe  
należy wprowadzić zapis:  
 
W projekcie co najmniej 20% uczestników projektu stanowią 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z 
niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub 
osoby o niskich kwalifikacjach.  
 



Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.1.1 w 
tabeli Wskaźniki produktu należy zdefiniować i monitorować 
następujący wskaźnik: 
 
 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 
osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale 
bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach objęta wsparciem 
w projekcie.  
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla wskaźników 
specyficznych należy określić: „Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika” oraz „Sposób pomiaru wskaźnika”. Opisując sposób 
pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. momentu 
pomiaru, częstotliwości pomiaru, oraz sprecyzować definicję 
wskaźnika. 

4. W przypadku osób pozostających bez pracy w 
momencie przystąpienia do projektu, w projekcie 
zakłada się realizację minimalnych poziomów 
efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup 
docelowych. 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.1.1 w tabeli 
Wskaźniki rezultatu należy zdefiniować i monitorować 
następujące wskaźniki: 
 
- Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla 
osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 39%; 
- Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla 
pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%. 
 
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla wskaźników 
specyficznych należy określić: „Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika” oraz „Sposób pomiaru wskaźnika”. Opisując sposób 
pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. momentu 
pomiaru, częstotliwości pomiaru, oraz sprecyzować definicję 
wskaźnika. 

 

5. W ramach projektów realizowana jest 
indywidualna i kompleksowa aktywizacja 
zawodowo-edukacyjna osób młodych, która 
opiera się na co najmniej trzech elementach 
indywidualnej i kompleksowej pomocy 
wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy 
czym Indywidualny Plan Działania oraz 
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe 
stanowią obligatoryjną formę wsparcia. 

 
 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe  
należy wprowadzić zapis:  
 
W ramach projektów realizowana jest indywidualna i 
kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, 
która opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i 
kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach 
osi I, przy czym Indywidulany Plan Działania oraz pośrednictwo 
pracy i/lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę 
wsparcia. 

6. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w 
projekcie  zgodnie ze standardami określonymi w 
Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 
tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym 
zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do 
zawodu lub stażu lub inna forma pomocy 
prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym, 
okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić 
wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie 
od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w 
przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten 
liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu. 

We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe  
należy wprowadzić zapis:  
 
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami 
określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 
tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie 
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego 
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu lub inna forma 
pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym, okres 4 
m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku 



życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w 
przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od 
dnia przystąpienia do projektu. 

7. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego 
lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

 
 

Jeżeli projekt zakłada szkolenia we wniosku o dofinansowanie, w 
punkcie 3.2 Grupy docelowe należy wprowadzić zapis: 
 
Szkolenia realizowane w ramach projektu są zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 
oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy.  

 

8. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020. 

Jeżeli projekt zakłada szkolenia we wniosku o dofinansowanie, w 
punkcie 3.2 Grupy docelowe należy wprowadzić zapis: 
 
Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020.  
 
Ponadto we wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.1.1 w tabeli  
- Wskaźniki produktu należy zdefiniować i monitorować wskaźnik 
Liczba osób objęta szkoleniami, których efektem jest uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim  
dokumentem (np. certyfikatem) 
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla wskaźników 
specyficznych należy określić: „Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika” oraz „Sposób pomiaru wskaźnika”. Opisując sposób 
pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. momentu 
pomiaru, częstotliwości pomiaru, oraz sprecyzować definicję 
wskaźnika. 
-Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu. 
Ponadto w polu „Źródło danych do pomiaru wskaźnika” oraz 
„Sposób pomiaru wskaźnika” należy wpisać NIE DOTYCZY. 

9. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu 
włączenia społecznego realizowanych w ramach 
celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w 
tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji 
społecznej. 

 We wniosku o dofinansowanie, w punkcie 3.2 Grupy docelowe 
należy wprowadzić zapis:  
 
W ramach projektu zapewnia się możliwość skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 
oraz PUP zakłada współpracę w tym zakresie z działającymi na 
obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji 
społecznej. 

 


