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WYKAZ ZMIAN 
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr 50/540/15/V Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

 Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy – aktualizuje się pkt. 3.1 
Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy w zakresie katalogu kryteriów 
merytorycznych specyficznych obligatoryjnych, który otrzymuje brzmienie:  

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Kryteria mają zastosowanie do projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak/Nie lub pkt.) 

1. 
Projekt zakłada realizację minimalnych poziomów 
efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup 
docelowych. 

Ocenie podlega, czy wykazano we wniosku i osiągnięto poziom 
efektywności zatrudnieniowej dla każdej z grup uczestników, 
zgodny z poziomem wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są 
ustalane przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego i podawane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do 
końca października roku poprzedzającego rok jego 
obowiązywania. Na tej podstawie, poziom efektywności 
zatrudnieniowej zostanie wskazany wprost w ogłoszeniu o 
naborze.  

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
zasad 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. 

 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 
zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA 
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2. 

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

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - zapewnienie wysokiej 
jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie 
mechanizmów gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach 
projektu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 
powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie 
egzaminu). Ponadto, powinno być to potwierdzone odpowiednim 
dokumentem, wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które 
dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik 
oceny i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez 
upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty 
uczenia się spełniające określone standardy (patrz załącznik nr 8 
do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020). 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 
Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika 
dotyczącego nabywania kompetencji). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 
zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA 

/NIE DOTYCZY 

3. 

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika opracowanie 
lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10 a i art. 34 a ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.  

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się zapisy 
świadczące o zapewnieniu każdemu uczestnikowi wsparcia w 
formie opracowania dokumentu, jakim jest Indywidualny Plan 
Działania, lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję, w 
celu określenia działań zmierzających do podjęcia lub zmiany 
zatrudnienia przez uczestnika projektu. Dokładna analiza i 
wytyczenie kierunków wsparcia w kontekście indywidualnych 
predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, pomoże właściwie 
ukierunkować wsparcie, tak by zwiększyć szanse na zatrudnienie 
lub poprawić sytuację na rynku pracy.  

Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny IPD lub 
otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej 
wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane 
w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 
zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA 

/NIE DOTYCZY 

4. 
Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie bardziej 
efektywnych rezultatów proponowanego wsparcia oraz 
dostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób pozostających bez 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB 
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rynku pracy. zatrudnienia do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym rynku 
pracy, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie ich szans na 
podjęcie stałego zatrudnienia. Efektywna analiza rynku pracy 
wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników projektu. 

Pozostałe szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, czy prowadzą one do 
zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych 
przez pracodawców w województwie lub w powiecie/powiatach, 
z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu o dane 
wynikające z dokumentu Barometr zawodów najbardziej 
aktualnego na dzień składania wniosku o dofinansowanie lub 
analizy ofert pracodawców). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

UZUPEŁNIENIA/NIE DOTYCZY 

5. 

Wsparcie udzielone grupie bezrobotnych mężczyzn w 
wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 
lub osób o niskich kwalifikacjach, prowadzi do 
podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 
kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia 
kwalifikacji lub kompetencji tych uczestników. 

Ocenie podlega, czy w treści wniosku znajdują się zapisy 
świadczące o zapewnieniu tej grupie uczestników form wsparcia 
prowadzących do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji 
czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia 
kwalifikacji lub kompetencji. Wymóg ten wynika wprost z 
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. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 
zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB 

UZUPEŁNIENIA/NIE DOTYCZY  

6. 

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia 
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 
9 w RPO WiM 2014-2020. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie trwałości i 
skuteczności wsparcia realizowanego w obszarze włączenia 
społecznego.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. W przypadku 
niespełnienia kryterium Wnioskodawca 
zostanie wezwany do 
poprawienia/uzupełnienia wniosku. 

Kryterium ma charakter zerojedynkowy i nie 
jest stopniowalne. 

TAK/NIE – SKIEROWAĆ DO 
POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA  

 


