
  

 

 

       

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś 10 Otwarty rynek pracy 

Instytucja  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

Adres 

korespondencyjny  
25-561 Kielce, ul. Witosa 86 

Telefon (41) 36 41 600 

Faks (41) 36 41 666 

E-mail wup@wup.kielce.pl  

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Krzysztof Sołtys, tel. 41 364 16 23 

k.soltys@wup.kielce.pl 
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Część B. FISZKA DLA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  
RPOWŚ 2014-2020 

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz 
podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej  

29 roku życia  
(projekty pozakonkursowe) 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 
Programy aktywizacji zawodowej realizowane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy 

województwa świętokrzyskiego (ogółem 14 urzędów)  

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Pozakonkursowa procedura realizacji projektów przez miejski i powiatowe urzędy pracy 

została określona w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Cel szczegółowy 

RPOWŚ, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany  

Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. 

Priorytet inwestycyjny 
8i. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,  

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

1. Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem 
robót publicznych.   
Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w przedmiotowej 
ustawie, musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi 
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej 
obejmującymi:  

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie 
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia 
oddalenia od rynku pracy bezrobotnych,  

 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. 

Cel główny projektu 
Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót 
publicznych. 
Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:  

a) są osobami powyżej 29 roku życia;  
b) pozostają bez pracy i są zarejestrowane w MUP/PUP;  
c) ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający 

wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

d) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że 
należą do jednej z poniższych kategorii osób:  

 osoby po 50 roku życia,  

 kobiety,  

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 osoby z niskimi kwalifikacjami. 
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Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy województwa świętokrzyskiego 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Pozakonkursowa procedura realizacji projektów przez miejski i powiatowe urzędy pracy 

została określona w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru 

 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2018 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.2018 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
06.2019 

II. SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2015 w roku 2015 w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 ogółem 

25.902.000 26.212.586 30.347.243 28.228.742   110.690.571 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

23.994.431 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa  
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Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

836 575 1411 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

345 186 531 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

31 20 51 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

593 408 1001 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

249 135 384 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

23 15 38 

4. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 

95 193 288 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

1519 1047 2566 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

639 345 984 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

59 37 96 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie 

157 143 300 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

474 327 801 

6. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki  
na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

89 178 267 

IV. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane  
w PUP/MUP jako bezrobotne, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy 
(bezrobotni wymagający wsparcia), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do 
przynajmniej jednej z poniższych kategorii:  

- osoby po 50 roku życia,  
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- kobiety,  
- osoby z niepełnosprawnościami,  
- osoby długotrwale bezrobotne,  
- osoby z niskimi kwalifikacjami. 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa, do której może być kierowane wsparcie 
wynika z zapisów RPOWŚ 2014-2020 oraz Wytycznych 
w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 2020.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31 grudnia roku kalendarzowego, 
na który zostały przyznane decyzją środki Funduszu Pracy na realizację RPOWŚ 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności 
wydatkowania środków Funduszu Pracy, który jest 
funduszem celowym, w danym roku kalendarzowym. 
Implikuje to konieczność objęcia przez MUP/PUP 
wsparciem w ramach przyznanego limitu wszystkich 
uczestników projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

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

Uzasadnienie: 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane 
w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. Zastosowane w projekcie minimalne progi 
efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup 
docelowych będą zgodne z obowiązującymi progami 
efektywności określonymi w komunikacie ministra 
właściwego ds. rozwoju. 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest 
zgodnie z zapisami pkt 2 podrozdziału 3.2 „Sposób 
pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej  
i efektywności zawodowej w projekcie” Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium jest bezpośrednio związane  
z koniecznością osiągnięcia  wskaźnika produktu 
określonego w RPOWŚ 2014-2020.  
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Udzielenie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy 
służącymi indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi:  

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy 
bezrobotnych,  

 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. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych  
w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Funduszu Społecznego na lata 2014 2020. Kryterium ma 
na celu zastosowanie w projekcie racjonalnych działań 
odpowiadających na indywidualne potrzeby odbiorców 
projektu. Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań 
uczestników pozwoli na zastosowanie 
najodpowiedniejszych form wsparcia.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

V. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

 
 

 

 

 
 


