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INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Numer i nazwa
osi priorytetowej

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Instytucja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres
korespondencyjny

ul. Tamka 3 00-349 Warszawa

Telefon

022 461 63 04

Faks

022 461 62 64

E-mail

Sekretariat.DWF@mpips.gov.pl
Ewa Szlaga tel. 022 461 63 43
Ewa.Szlaga@mpips.gov.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Joanna Bielińska tel. 022 461 63 86
Joanna.Bielinska@mpips.gov.pl
Agata Piasek tel. 022 461 63 83
Agata.Piasek@mpips.gov.pl

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Obudź swój potencjał - YEI

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest
realizacją projektu przez wnioskodawcę określonego przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania 1.3.2. Projekt dotyczy
realizacji zadań publicznych i będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi
dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r.
Bezpośrednie uzasadnienie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego
zawarte w treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dn. 17 grudnia 2014 r. dotyczy
realizacji zadań określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do
danego podmiotu publicznego. Tym samym przesłanką dla zastosowania trybu
pozakonkursowego jest fakt, że Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z
dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są
państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w
szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych
do 25 roku życia oraz instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji
działań dla tej grupy docelowej.

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet inwestycyjny

8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
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.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

2.

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,

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:


nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
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niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby,
której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3.

4.

5.

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 Europejskiej Ramie 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),

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. Europejska i Polska Rama 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,

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:


6.

instrumenty i usługi
samozatrudnienia:


Cel główny projektu

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych

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,
rynku

pracy

służące

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

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.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby młode w wieku 18-24 lat pozostające
bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także
brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
i gwarantujących udany start życiowy.
Wsparcie przewidziane w ramach projektu zakłada indywidualne i kompleksowe
podejście do każdego z uczestników, a formy pomocy zostaną tak skonstruowane aby
pomagać rozwiązywać problemy konkretnej młodej osoby. Profil opracowany dla każdego
uczestnika będzie obejmował działania mające na celu przede wszystkim wsparcie
młodej osoby w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy jednak w pierwszej kolejności
zaplanowana została pomoc o charakterze miękkim, tj. wsparcie psychologiczne, które
pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz
naukę aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Każdy z uczestników otrzyma pełną ofertę
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wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby
jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia.
Udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone zostanie diagnozą potrzeb i
predyspozycji zawodowych uczestnika poprzez opracowanie Indywidualnego Planu
Działania dla każdego z nich. Ponadto, zgodnie z opracowanym profilem udzielane
będzie wsparcie docelowe mające na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i
kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i utrzymania zatrudnienia. Tego
typu wsparcie będzie skoncentrowane na dopasowaniu umiejętności uczestnika projektu
do potrzeb rynku pracy. Określenie jego indywidualnej sytuacji życiowej i aktualnych
potrzeb oraz predyspozycji zawodowych umożliwi trafny dobór wszystkich koniecznych
elementów wsparcia niezbędnych do zastosowania w ramach projektu w celu poprawy
sytuacji danej osoby na rynku pracy lub jej zatrudnienia.
Podmiot zgłaszający
projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania
1.3.2. Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia i tym
samym instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji działań dla tej
grupy docelowej. Ze względu na powyższe „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce” wskazuje Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z kluczowych podmiotów
instytucjonalnych w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET ustanawiając je
jednym z filarów wdrażania programu w kraju. Projekt będzie realizowany zgodnie z
zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21
maja 2014 r.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

x

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

12.2016

Nie dotyczy

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

Styczeń 2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

02.2016

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
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Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

26 978 000

ogółem
26 978 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (PLN)

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
24 790 084
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały
ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu,

180

2. Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w
kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu.

166

3. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

236

4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
otrzymały
ofertę
pracy,
kształcenia
ustawicznego, przygotowania zawodowego
lub stażu po opuszczeniu programu

151

5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych,
uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
po opuszczeniu programu

116

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
ukończyły interwencję wspieraną w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

193
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7. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy,
kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego lub stażu po opuszczeniu
programu

789

8. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu,
uczestniczących
w
kształceniu/szkoleniu
lub
uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu

1061

9. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które ukończyły interwencję
wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

1356

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

1. Liczba osób bezrobotnych
długotrwale
bezrobotnymi)
wsparciem w programie

Mężczyzn

(łącznie z
objętych

240

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie

195

3. Liczba
osób
biernych
zawodowo,
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie

1360

4. Liczba
osób
poniżej
30
lat
z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie

190

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Projekt realizowany na obszarze wszystkich 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.

Uzasadnienie:

2.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z 10 województw kwalifikujących się do
wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia osób
młodych.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-24 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które brały udział w projektach w
ramach poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez MPiPS.
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Uzasadnienie:

3.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w projekcie
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
osób, którym udzielane jest wsparcie.

Uzasadnienie:

4.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia
wskaźnika jest załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2015.

Do 30.06.2016 r. 960 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 1280 osób będzie kontynuowało udział w
projekcie.

Uzasadnienie:

7.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
przystąpienia przez osobę w wieku 18-24 lat do projektu.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-24 lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Uzasadnienie:

6.

W celu uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
uczestników formy prowadzonych zajęć i zaproponowanego wsparcia zostaną uzgodnione z
uczestnikami. Trafny dobór szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w
projekcie, umożliwi badanie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu danej
osoby, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Uzasadnienie:

5.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z charakterem grupy docelowej działań OHP w ramach
realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją zawartą w
PO WER to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie
pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Określenie kamieni milowych jako formy zakończenia kluczowych etapów harmonogramu
projektu umożliwi bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań i pozwoli ustalić
ewentualne kierunki zmian w koncepcji projektu. Terminowe osiągnięcie wskaźnika
wskazanego w ramach ww. kamienia milowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów w projekcie.

Projekt zakłada:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących
się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 17 %;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na
poziomie co najmniej 48%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych
na poziomie co najmniej 35% .

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w ramach projektu na
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników projektu, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną
własną działalność gospodarczą.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego
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zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Akcja aktywizacja - YEI

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest
realizacją projektu przez wnioskodawcę określonego przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania 1.3.2. Projekt dotyczy
realizacji zadań publicznych i będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi
dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r.
Bezpośrednie uzasadnienie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego
zawarte w treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dn. 17 grudnia 2014 r. dotyczy
realizacji zadań określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do
danego podmiotu publicznego. Tym samym przesłanką dla zastosowania trybu
pozakonkursowego jest fakt, że Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z
dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są
państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w
szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych
do 25 roku życia oraz instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji
działań dla tej grupy docelowej.

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet inwestycyjny

8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

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
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diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,


2.

3.

4.

5.

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,

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 Europejskiej Ramie 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),

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. Europejska i Polska Rama 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,

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:


6.

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,

instrumenty i usługi
samozatrudnienia:


Cel główny projektu

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,

rynku

pracy

służące

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

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.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
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Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby młode w wieku 15-24 lata. Projekt
będzie skierowany do dwóch grup wiekowych:

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych



I grupa (15-17 lat) to osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki (nie kontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum) zagrożone
wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku
pracy i usamodzielnieniem się. Celem projektu będzie udzielenie tym osobom
wsparcia prowdzącego do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji
zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz
nabycia elementarnych kompetencji społecznych.



II grupa (18-24 lata) – to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się,
których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji
zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i
wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne
nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących
udany start życiowy.

Wsparcie młodzieży w ramach projektu zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb i
umiejętności danego uczestnika projektu. Z uwagi na trudną i specyficzną sytuację osób,
które będą kwalifikowane do projektu konieczne będzie zapewnienie im także wsparcia
psychologicznego, które pozwoli na przełamanie wewnętrznych barier, które doprowadziły
do zaniedbania przez te osoby obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Działania na
pierwszym etapie zostaną uzupełnione o poradnictwo zawodowe, które pozwoli
uczestnikowi projektu na zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na
funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.
Podmiot zgłaszający
projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania
1.3.2. Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia i tym
samym instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji działań dla tej
grupy docelowej. Ze względu na powyższe „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce” wskazuje Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z kluczowych podmiotów
instytucjonalnych w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET ustanawiając je
jednym z filarów wdrażania programu w kraju. Projekt będzie realizowany zgodnie z
zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21
maja 2014 r.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

NIE

x

NIE

x

Nie dotyczy

TAK
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Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

Styczeń 2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

03.2016

08.2017

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

2 478 000

21 817 000

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem
24 295 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (PLN)

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
22 324 676
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały
ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu

114

2. Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w
kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu.

105

3. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

149

4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
otrzymały
ofertę
pracy,
kształcenia
ustawicznego, przygotowania zawodowego
lub stażu po opuszczeniu programu

95

11

5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych,
uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
po opuszczeniu programu

73

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
ukończyły interwencję wspieraną w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

120

7. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy,
kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego lub stażu po opuszczeniu
programu

840

8. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu,
uczestniczących
w
kształceniu/szkoleniu
lub
uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu

1130

9. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które ukończyły interwencję
wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

1444

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

1. Liczba osób bezrobotnych
długotrwale
bezrobotnymi)
wsparciem w programie

Mężczyzn

(łącznie z
objętych

152

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie

122

3. Liczba
osób
biernych
zawodowo,
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie

1448

4. Liczba
osób
poniżej
30
lat
z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie

174

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU

12

1.

Projekt realizowany na obszarze wszystkich 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.

Uzasadnienie:

2.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które brały udział w projektach w
ramach poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez MPiPS.

Uzasadnienie:

3.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia
wskaźnika jest załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2015.

Do 31.12.2016 r. 480 osób ukończy udział w projekcie, a 800 osób będzie kontynuowało udział w projekcie.

Uzasadnienie:

7.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
przystąpienia przez osobę w wieku 15-24 lata do projektu.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-24 lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Uzasadnienie:

6.

W celu uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
uczestników formy prowadzonych zajęć i zaproponowanego wsparcia zostaną uzgodnione z
uczestnikami. Trafny dobór szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w
projekcie, umożliwi badanie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu danej
osoby, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Uzasadnienie:

5.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z charakterem grupy docelowej działań OHP w ramach
realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją zawartą w
PO WER to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie
pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w projekcie
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
osób, którym udzielane jest wsparcie.

Uzasadnienie:

4.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z 10 województw kwalifikujących się do
wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia osób
młodych.

Określenie kamieni milowych jako formy zakończenia kluczowych etapów harmonogramu
projektu umożliwi bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań i pozwoli ustalić
ewentualne kierunki zmian w koncepcji projektu. Terminowe osiągnięcie wskaźnika
wskazanego w ramach ww. kamienia milowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów w projekcie.

Projekt zakłada:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących
się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 17 %;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na
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poziomie co najmniej 48%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych
na poziomie co najmniej 35% .
Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w ramach projektu na
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników projektu, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną
własną działalność gospodarczą.
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, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest
realizacją projektu przez wnioskodawcę określonego przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania 1.3.2. Projekt dotyczy
realizacji zadań publicznych i będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi
dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r.
Bezpośrednie uzasadnienie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego
zawarte w treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dn. 17 grudnia 2014 r. dotyczy
realizacji zadań określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do
danego podmiotu publicznego. Tym samym przesłanką dla zastosowania trybu
pozakonkursowego jest fakt, że Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z
dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są
państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w
szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych
do 25 roku życia oraz instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji
działań dla tej grupy docelowej.

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet inwestycyjny

8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
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poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

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.

2.

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,

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:


3.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu
4.

5.

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 Europejskiej Ramie 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),

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. Europejska i Polska Rama 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,

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:


6.

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,

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,

instrumenty i usługi
samozatrudnienia:


rynku

pracy

służące

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

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
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także wsparcie pomostowe.

Cel główny projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby młode w wieku 18-24 lat pozostające
bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także
brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
i gwarantujących udany start życiowy.

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych

Podmiot zgłaszający
projekt

Wsparcie przewidziane w ramach projektu zakłada indywidualne i kompleksowe
podejście do każdego z uczestników, a formy pomocy zostaną tak skonstruowane aby
pomagać rozwiązywać problemy konkretnej młodej osoby. Profil opracowany dla każdego
uczestnika będzie obejmował działania mające na celu przede wszystkim wsparcie
młodej osoby w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy jednak w pierwszej kolejności
zaplanowana została pomoc o charakterze miękkim, tj. wsparcie psychologiczne, które
pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz
naukę aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Każdy z uczestników otrzyma pełną ofertę
wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby
jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia.
Udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone zostanie diagnozą potrzeb i
predyspozycji zawodowych uczestnika poprzez opracowanie Indywidualnego Planu
Działania dla każdego z nich. Ponadto, zgodnie z opracowanym profilem udzielane
będzie wsparcie docelowe mające na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i
kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i utrzymania zatrudnienia. Tego
typu wsparcie będzie skoncentrowane na dopasowaniu umiejętności uczestnika projektu
do potrzeb rynku pracy. Określenie jego indywidualnej sytuacji życiowej i aktualnych
potrzeb oraz predyspozycji zawodowych umożliwi trafny dobór wszystkich koniecznych
elementów wsparcia niezbędnych do zastosowania w ramach projektu w celu poprawy
sytuacji danej osoby na rynku pracy lub jej zatrudnienia.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania
1.3.2. Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia i tym
samym instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji działań dla tej
grupy docelowej. Ze względu na powyższe „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce” wskazuje Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z kluczowych podmiotów
instytucjonalnych w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET ustanawiając je
jednym z filarów wdrażania programu w kraju. Projekt będzie realizowany zgodnie z
zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21
maja 2014 r.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?
Podmioty, które będą
partnerami

TAK

NIE

x

Nie dotyczy
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w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

04.2018

IV kwartał 2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

09.2017

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

8 430 000

16 861 373

w roku 2019

w roku 2020

ogółem
25 291 373

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (PLN)

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
23 240 243
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. liczba osób bezrobotnych, które otrzymały
ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu.

169

2. liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w
kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu.

156

17

3. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

222

4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
otrzymały
ofertę
pracy,
kształcenia
ustawicznego, przygotowania zawodowego
lub stażu po opuszczeniu programu

141

5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych,
uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
po opuszczeniu programu

108

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
ukończyły interwencję wspieraną w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

180

7. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy,
kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego lub stażu po opuszczeniu
programu

740

8. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu,
uczestniczących
w
kształceniu/szkoleniu
lub
uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu

995

9. Liczba
osób
biernych
zawodowo
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu, które ukończyły interwencję
wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

1271

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

1. Liczba osób bezrobotnych
długotrwale
bezrobotnymi)
wsparciem w programie.

(łącznie z
objętych

Mężczyzn

225

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie.

182

3. Liczba
osób
biernych
zawodowo,
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie.

1275

4. Liczba
osób
poniżej
30
lat
z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w

178

18

programie.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Projekt realizowany na obszarze wszystkich 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.

Uzasadnienie:

2.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które brały udział w projektach w
ramach poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez MPiPS.

Uzasadnienie:

3.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
przystąpienia przez osobę w wieku 18-24 lata do projektu.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-24 lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Uzasadnienie:

6.

W celu uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
uczestników formy prowadzonych zajęć i zaproponowanego wsparcia zostaną uzgodnione z
uczestnikami. Trafny dobór szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w
projekcie, umożliwi badanie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu danej
osoby, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Uzasadnienie:

5.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z charakterem grupy docelowej działań OHP w ramach
realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją zawartą w
PO WER to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie
pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w projekcie
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
osób, którym udzielane jest wsparcie.

Uzasadnienie:

4.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z 10 województw kwalifikujących się do
wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia osób
młodych.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia
wskaźnika jest załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2015.

Do 31.12.2017 r. 450 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 1200 osób będzie kontynuowało udział w
projekcie.

Uzasadnienie:

Określenie kamieni milowych jako formy zakończenia kluczowych etapów harmonogramu
projektu umożliwi bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań i pozwoli ustalić
ewentualne kierunki zmian w koncepcji projektu. Terminowe osiągnięcie wskaźnika
wskazanego w ramach ww. kamienia milowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów w projekcie.
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7.

Projekt zakłada:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących
się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 17 %;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na
poziomie co najmniej 48%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych
na poziomie co najmniej 35% .
Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w ramach projektu na
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników projektu, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną
własną działalność gospodarczą.

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, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Obudź swój potencjał – EFS
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest
realizacją projektu przez wnioskodawcę określonego przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania 1.3.2. Projekt dotyczy
realizacji zadań publicznych i będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi
dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r.
Bezpośrednie uzasadnienie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego
zawarte w treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dn. 17 grudnia 2014 r. dotyczy
realizacji zadań określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do
danego podmiotu publicznego. Tym samym przesłanką dla zastosowania trybu
pozakonkursowego jest fakt, że Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z
dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są
państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w
szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych
do 25 roku życia oraz instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji
działań dla tej grupy docelowej.
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Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet inwestycyjny

8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
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.

2.

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,

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:


3.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

4.

5.

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,

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 Europejskiej Ramie 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),

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. Europejska i Polska Rama 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,

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,
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6.

instrumenty i usługi
samozatrudnienia:


Cel główny projektu

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych

Podmiot zgłaszający
projekt

rynku

pracy

służące

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

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.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby młode w wieku 18-24 lat wyłącznie
bierne zawodowo, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a
także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia
zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają
samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
i gwarantujących udany start życiowy.
Wsparcie osób z tej kategorii wiekowej zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb i
umiejętności danego uczestnika projektu. Profil opracowany dla danej osoby będzie
obejmował działania mające na celu przede wszystkim wsparcie młodej osoby w
przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Wsparcie obejmie w pierwszej kolejności
pomoc o charakterze miękkim, tj. wsparcie psychologiczne, które pomoże w
przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz naukę
aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto, zgodnie z opracowanym profilem
udzielane będzie wsparcie docelowe mające na celu uzupełnienie lub zdobycie
umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i utrzymania
zatrudnienia. Tego typu wsparcie będzie skoncentrowane na dopasowanie umiejętności
uczestnika projektu do potrzeb rynku pracy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie
wnioskodawcą1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania
1.3.2. Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia i tym
samym instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji działań dla tej
grupy docelowej. Ze względu na powyższe „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce” wskazuje Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z kluczowych podmiotów
instytucjonalnych w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET ustanawiając je
jednym z filarów wdrażania programu w kraju. Projekt będzie realizowany zgodnie z
zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21
maja 2014 r.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?
Podmioty, które będą
partnerami

TAK

NIE

x

Nie dotyczy

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.
1
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w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

12.2016

I kwartał 2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

02.2016

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

16 052 000

ogółem
16 052 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (PLN)

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
13 528 626
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:2
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu.

300

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.
2
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W podziale na:3
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba
osób
biernych
zawodowo,
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie.

1000

2. Liczba
osób
poniżej
30
lat
z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie.

140

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Projekt realizowany na obszarze wszystkich 6 województw nieobjętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzasadnienie:

2.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-24 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które brały udział w projektach w
ramach poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez MPiPS.

Uzasadnienie:

3.

W celu uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb
uczestników formy prowadzonych zajęć i zaproponowanego wsparcia zostaną uzgodnione z
uczestnikami. Trafny dobór szkoleń zawodowych, które są podstawowym działaniem w
projekcie, umożliwi badanie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu danej
osoby, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Uzasadnienie:

5.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z charakterem grupy docelowej działań OHP w ramach
realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją zawartą w
PO WER to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie
pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w projekcie
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
osób, którym udzielane jest wsparcie.

Uzasadnienie:

4.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z 6 województw nie kwalifikujących się
do wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia osób
młodych.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
przystąpienia przez osobę w wieku 18-24 lat do projektu.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.
3
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ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Uzasadnienie:

6.

Do 30.06.2016 r. 600 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, a 800 osób będzie kontynuowało udział w
projekcie.

Uzasadnienie:

7.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia
wskaźnika jest załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2015.

Określenie kamieni milowych jako formy zakończenia kluczowych etapów harmonogramu
projektu umożliwi bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań i pozwoli ustalić
ewentualne kierunki zmian w koncepcji projektu. Terminowe osiągnięcie wskaźnika
wskazanego w ramach ww. kamienia milowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów w projekcie.

Projekt zakłada:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących
się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 17 %;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na
poziomie co najmniej 48%.
Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w ramach projektu na
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników projektu, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną
własną działalność gospodarczą.

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, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Akcja aktywizacja – EFS
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego uzasadnione jest
realizacją projektu przez wnioskodawcę określonego przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania 1.3.2. Projekt dotyczy
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realizacji zadań publicznych i będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi
dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r.
Bezpośrednie uzasadnienie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego
zawarte w treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dn. 17 grudnia 2014 r. dotyczy
realizacji zadań określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do
danego podmiotu publicznego. Tym samym przesłanką dla zastosowania trybu
pozakonkursowego jest fakt, że Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z
dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są
państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w
szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych
do 25 roku życia oraz instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji
działań dla tej grupy docelowej.
Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet inwestycyjny

8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
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.

2.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

3.

4.

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,

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,

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 Europejskiej Ramie 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),

instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i
geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
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pośrednictwem sieci EURES):

5.



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. Europejska i Polska Rama 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,

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:


6.

instrumenty i usługi
samozatrudnienia:


Cel główny projektu

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,
rynku

pracy

służące

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

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.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby młode w wieku 15-24 lata wyłącznie
bierne zawodowo. Projekt będzie skierowany do dwóch grup wiekowych:

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych



I grupa (15-17 lat) to osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki (nie kontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum) zagrożone
wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku
pracy i usamodzielnieniem się. Celem projektu będzie udzielenie tym osobom
wsparcia prowdzącego do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji
zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz
nabycia elementarnych kompetencji społecznych.



II grupa (18-24 lata) – to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się,
których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji
zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i
wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne
nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących
udany start życiowy

Wsparcie młodzieży w ramach projektu zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb i
umiejętności danego uczestnika projektu. Z uwagi na trudną i specyficzną sytuację osób,
które będą kwalifikowane do projektu konieczne będzie zapewnienie im także wsparcia
psychologicznego, które pozwoli na przełamanie wewnętrznych barier, które doprowadziły
do zaniedbania przez te osoby obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Działania na
pierwszym etapie zostaną uzupełnione o poradnictwo zawodowe, które pozwoli
uczestnikowi projektu na zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na
funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.
Podmiot zgłaszający
projekt
Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
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Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Ochotnicze Hufce Pracy są beneficjentem poddziałania
1.3.2. Ochotnicze Hufce Pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia i tym
samym instytucją rynku pracy ustawowo przydzieloną do realizacji działań dla tej
grupy docelowej. Ze względu na powyższe „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce” wskazuje Ochotnicze Hufce Pracy jako jeden z kluczowych podmiotów
instytucjonalnych w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET ustanawiając je
jednym z filarów wdrażania programu w kraju. Projekt będzie realizowany zgodnie z
zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21
maja 2014 r.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru

NIE

x

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

08.2017

Nie dotyczy

Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

I kwartał 2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

03.2016

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

1 652 000

12 934 800

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem
14 586 800

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (PLN)

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
12 293 755
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
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WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

1.

Mężczyzn

Liczba osób poniżej 30 lat, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu.

300

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba
osób
biernych
zawodowo,
nieuczestniczących
w
kształceniu
lub
szkoleniu objętych wsparciem w programie.

1000

2. Liczba
osób
poniżej
30
lat
z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie.

140

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Projekt realizowany na obszarze wszystkich 6 województw nieobjętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzasadnienie:

2.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-24 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem nie będą objęte osoby, które brały udział w projektach w
ramach poddziałania 1.3.1 realizowanego w trybie konkursowym przez MPiPS.

Uzasadnienie:

3.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z 6 województw nie kwalifikujących się
do wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia osób
młodych.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z charakterem grupy docelowej działań OHP w ramach
realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją zawartą w
PO WER to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie
pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w
okresie ostatnich 4 tygodni.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w projekcie
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
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osób, którym udzielane jest wsparcie.

Uzasadnienie:

4.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu danej
osoby, w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Uzasadnienie:

5.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami. Źródłem ustalenia
wskaźnika jest załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2015.

Do 31.12.2016 r. 300 osób ukończy udział w projekcie, a 480 osób będzie kontynuowało udział w projekcie.

Uzasadnienie:

7.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia
zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia
przystąpienia przez osobę w wieku 15-24 lata do projektu.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-24 lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata.

Uzasadnienie:

6.

Dobór poszczególnych form wsparcia zostanie poprzedzony badaniem
potrzeb i
predyspozycji zawodowych uczestnika. Określenie indywidualnej sytuacji życiowej i
aktualnych potrzeb uczestnika oraz jego predyspozycji zawodowych umożliwi trafny dobór
wszystkich koniecznych elementów wsparcia niezbędnych do zastosowania w ramach
projektu.

Określenie kamieni milowych jako formy zakończenia kluczowych etapów harmonogramu
projektu umożliwi bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań i pozwoli ustalić
ewentualne kierunki zmian w koncepcji projektu. Terminowe osiągnięcie wskaźnika
wskazanego w ramach ww. kamienia milowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów w projekcie.

Projekt zakłada:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących
się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 17 %;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na
poziomie co najmniej 48%.
Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia realizowanego w ramach projektu na
zwiększenie zatrudnienia wśród uczestników projektu, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te po zakończeniu projektu podejmą pracę, za którą
otrzymają wynagrodzenie, z której będą czerpać zyski lub korzyści rodzinne lub rozpoczną
własną działalność gospodarczą.

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, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy
po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH,
KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3
USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI
SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.)
(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)
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