
Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy 
i pozostających bez zatrudnienia  

– konkurs

Katowice,
16 czerwca 2020 r.

Spotkanie informacyjne 
WUP w Katowicach



Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin*) 

pozostających bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji 
zawodowej 

• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, 
• osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, 

• ubogich pracujących oraz 
• imigrantów, 

• reemigrantów oraz 
• osób odchodzących z rolnictwa.

* Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w 
dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

CEL KONKURSU



Minimalna wartość projektu: 

500 000 PLN
  

Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Wkład własny:  5%

  

FINANSE



Kiedy ?

od dnia 29 maja 2020 r. (od godz. 0:00:00) 

do dnia 30 czerwca 2020 r. (do godz. 12:00:00) 

poprzez 

 TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 



Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) bezrobotne, bierne zawodowo
 
zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
grup:

• osoby w wieku 50 lat i więcej
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach
 

GRUPA DOCELOWA



GRUPA DOCELOWA

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach
RPO WSL 2014-2020, tj.: 
 
• reemigranci (do tej grupy zaliczani są również repatrianci)
• imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
• osoby ubogie pracujące 
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości 
minimalnego wynagrodzenia 
(w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 
przystąpienia do projektu).

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, 
z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.



Co najmniej 60% uczestników projektu to osoby bezrobotne lub osoby bierne 
zawodowo

GRUPA DOCELOWA

60%



Czego wymagać:
- zaświadczeń

- oświadczeń wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości 
uzyskania innego dokumentu.

Beneficjent ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe 
zakwalifikowanie uczestników projektu.

Kiedy wymagać:
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

= 
dzień podpisania umowy uczestnictwa w projekcie 

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW



1. IPD + pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe 
(obligatoryjne)

2. Szkolenia/kursy

3. Staże i praktyki (stypendium stażowe 1536,50 zł)

4. Subsydiowanie zatrudnienia (tylko PUP-y)

5. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska

6. EURES 

ZAPLANUJ CO NAJMNIEJ 3 ELEMENTY WSPARCIA

       

ZAKRES WSPARCIA



KRYTERIA OCENY

Kryteria formalne 0/1

1. Czy wnioskodawca/partner jest podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki 
w ramach konkursu/naboru ? 

2. Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy ? 

3. Czy wartość dofinansowania w projekcie jest większa od wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000 EUR? 

4. Czy zapisy wniosku o dofinansowanie spełniają warunki kwalifikowalności projektu?



KRYTERIA OCENY

Kryterium merytoryczne 0/1

1. Czy treść wniosku spełnia wymogi dotyczące partnerstwa (jeśli dotyczy)?*

*nie dotyczy procesu oceny projektów dotyczących działań 
ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z 
COVID-19. 

Kryteria merytoryczne punktowe Liczba 
punktów

2. Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów? 0-3

3. Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób 
monitorowania został odpowiednio opisany? 0-10



KRYTERIA OCENY

Kryteria merytoryczne punktowe
Liczba 

punktów

4. Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową? 0-5

5. Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny? 0-8

6. Czy wnioskodawca/partner posiada doświadczenie i potencjał 
pozwalające na efektywną realizację projektu? 0-14

7. Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy 
i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków? 0-10



KRYTERIA OCENY

Kryteria horyzontalne 0/1

1. Czy projekt jest zgodny z zasadami unijnymi dotyczącymi:

- równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,

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

- zrównoważonego rozwoju ?

2. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, obowiązującym na dzień 
ogłoszenia konkursu/wystosowania wezwania do złożenia wniosku,   
w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu ?

3. Czy projekt jest zgodny z RPO WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego?



KRYTERIA OCENY

Kryterium negocjacyjne 0/1

1. Czy projekt spełnia warunki postawione przez oceniających lub przewodniczącego 
KOP?



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

1. Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na 
etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy 
i projekt nie trwa dłużej niż do 31 grudnia 2022?



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

2. Czy grupę docelową projektu stanowią: 1) Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 
urodzin): a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej; -kobiety; - osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne; -osoby o niskich kwalifikacjach;
b) pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:
-reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci; -imigranci (w tym osoby 
polskiego pochodzenia); -osoby ubogie pracujące;  -osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny; -osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach 
umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % 
minimalnego wynagrodzenia?
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób 
objętych dozorem elektronicznym.
2) Czy co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby pozostające poza rynkiem 
pracy, tj. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy? 



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

3. Czy zapewniono możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z 
zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO WSL ?

W opisie rekrutacji należy zamieścić zapis o pierwszeństwie udziału w 
projekcie, bez znaczenia w tym przypadku jest przyznana punktacje. 

4. Czy założona minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN?



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1
5. Czy w przypadku  osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do 
projektu,  projekt zakłada realizację minimalnych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych?



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

6. Czy w przypadku osób pracujących, w momencie przystąpienia do projektu, projekt 
zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej 
w wysokości 25%?



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

7. Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania 
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, wnioskodawca zapewnia, że 
uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji? Czy 
wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem: 
a) zewnętrznym, lub b) przeprowadzonym przez wnioskodawcę/partnera, o ile posiadają 
oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami?
Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu 
rozpoznawalnego w danej branży / świadectwa potwierdzającego uzyskanie 
kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie? W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do 
nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia),  
dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat 
uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu). Kryterium odnosi się do 2 typu operacji.



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

8. Czy wnioskodawca/partner dysponuje administracyjną i operacyjną zdolnością do 
realizacji projektu?

9. Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze realizacji projektu?

Biuro powinno zapewniać obsługę klienta w czasie umożliwiającym 
dostęp wszystkim zainteresowanym, tj.:
1. przez min. 3 dni - licząc okres od poniedziałku do piątku, czynne 
przez co najmniej 8 godzin;
2. przez min. 2 dni - licząc okres od poniedziałku do piątku, czynne w 
godzinach popołudniowych (tj. przez co najmniej 8 godzin, gdzie 
zamknięcie biura nastąpi  o godz. 18.00) lub w soboty (min. 2 soboty 
w miesiącu, czynne przez co najmniej 8 godzin).

Powyższe warunki określone w pkt 1 i pkt 2 należy spełniać łącznie.



KRYTERIA OCENY

Kryteria szczegółowe dostępu 0/1

10. Czy wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar realizacji projektu obejmuje 
wyłącznie jeden z subregionów woj. śląskiego lub część danego subregionu?

11. Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w 
realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. 
doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego z  typów operacji założonych w 
projekcie dla wskazanych grup docelowych?



KRYTERIA OCENY

Kryteria dodatkowe
Liczba 

punktów

1. Czy projekt został zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub 
właściwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT 
w danym Subregionie ?

0/2/5

2. Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa 
Śląskiego ? 1

3. Czy co najmniej 33% uczestników projektu uzyska kwalifikacje po 
opuszczeniu programu? 5



KRYTERIA OCENY

Kryteria dodatkowe
Liczba 

punktów
4. Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości:

 osoby długotrwale bezrobotne lub 3 pkt

 osoby o niskich kwalifikacjach lub 2 pkt 

 osoby w wieku 50 lat i więcej ? 1 pkt

0/1/2/3

5. Czy co najmniej 15% uczestników stanowią osoby pracujące 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? 4

6. Czy projekt jest skierowany w co najmniej 60% do osób 
zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze? 

1



KRYTERIA OCENY

Kryteria dodatkowe
Liczba 

punktów

7. Czy projekt zakłada realizację formy wsparcia w postaci 
subsydiowanego zatrudnienia (dotyczy projektów realizowanych przez 
Powiatowe Urzędy Pracy)?

1



Pisz i dzwoń

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)
32 757 33 11 

fax: 32 757 33 62
e-mail: efs@wup-katowice.pl

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

https://rpo.slaskie.pl

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ ? 

mailto:efs@wup-katowice.pl
https://rpo.slaskie.pl/


Dziękuję za uwagę
Wy dz i a ł  Z a r z ą dz a ni a  

E F S
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