
 

 Priorytet VI  

Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Dział Koordynacji Programów Europejskich 

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 

tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.pl  



Treść prezentacji:  

1. Ogólne informacje na temat konkursu.  

2. Grupy docelowe 

3. Typy projektów 

4. Kryteria dostępu  

5. Kryteria strategiczne   

6. Projekty współpracy ponadnarodowej 

 

 



Poddziałanie 6.1.1  

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy  
 Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem 

osób fizycznych  

Grupy docelowe:  

• osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby 

zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotne), instytucje rynku pracy i ich pracownicy 

podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 

oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa 

publiczno-społecznego na poziomie lokalnym i 

regionalnym  
 

 
 

 



 

Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1. (A.1)  

• Termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 

2013 r.  

• Planowana alokacja: 36 mln zł. Typ 

konkursu: ZAMKNIĘTY 

 

 



Typy projektów: 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 

m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, 

diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości 

doskonalenia zawodowego w regionie. 

 

2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik 

aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 

kluczowych. 

 

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i 

powracających na rynek pracy. 

 

 

 

 



Typy projektów: 

4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną 

lub kilka z następujących form wsparcia: 

• pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 

• staże/praktyki zawodowe, 

• szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji 

• zawodowych, 

• subsydiowanie zatrudnienia. 

 

5. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej 

(regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez 

zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na 

obszarach wiejskich). 



Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych 

zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 

województwa podkarpackiego). 

 

2.     Grupę docelową w projekcie stanowią w 100 % osoby 

niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie 

dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. 

   



Kryteria dostępu 

3.  Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co 

najmniej trzech różnych form wsparcia w odniesieniu do każdego 

uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie staże/praktyki zawodowe 

i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż/praktyka zawodowa nie 

może trwać krócej niż 4 i dłużej niż 8 miesięcy. 

 

4.  Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 60 osób 

bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo. 

 

5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 

 



Kryteria dostępu 

6.  Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a planowany 

termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 

czerwca 2015 roku. 

 

7.  Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 

(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 

dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 

województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu 



Kryteria dostępu 

8. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej: 

 - ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 
najmniej 45 %, 

 - dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%, 

 - dla osób w wieku 50 + – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na 
poziomie co najmniej 35%, 

 -dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%, 

 - dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. 



Kryteria dostępu 

9. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub 

kwalifikacje uczestników.  Warunkiem zakończenia udziału w 

szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację 

umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 

nabytych podczas szkolenia. 



Kryteria strategiczne 
1.  Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% osoby 

 w wieku do 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (w tym 

 zarejestrowane jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie 

 dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (15 pkt). 

 

2.  Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100 % osoby w 
wieku 50+ pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako 
bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie dostosowane do 
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (15 pkt). 

 

3.  Projekt obejmuje szkolenia/kursy wraz z możliwością nabycia 

 kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności, które uprawniać 

 będą do podjęcia zatrudnienia w branżach: energetyka 

  odnawialna lub ochrona środowiska (5 pkt).  



Kryteria strategiczne 

 

4.  Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% uczestnicy 

 projektu zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu 

 Cywilnego na obszarach zmarginalizowanych gospodarczo tj.: 

 powiaty bieszczadzki, leski, lubaczowski, strzyżowski, 

 przemyski, brzozowski, niżański i kolbuszowski (zgodnie z 
załącznikiem graficznym nr 6 w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)  

 (5 pkt). 



Projekty współpracy ponadnarodowej E.1. 

6.1/6.1.1 

• Termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 

2013 r.  

• Planowana alokacja: 6 mln zł. 

• Typ konkursu: ZAMKNIĘTY 

• Wyodrębnione projekty współpracy 

ponadnarodowej – TAK  

• Projekty z komponentem 

ponadnarodowym - TAK 



Typy projektów 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia, w tym m.in. Poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie 

potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia 

zawodowego w regionie. 

2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy oraz 

nabywania kompetencji kluczowych. 

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób 

wchodzących i powracających na rynek pracy. 



Typy projektów 
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej 

obejmujących jedną lub kilka z następujących form 

wsparcia: 

• pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe 

• staże/praktyki zawodowe 

• szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych 

• subsydiowanie zatrudnienia. 

5  Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności 

geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób 

pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności 

osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 



Forma/y działań kwalifikowanych w ramach 

współpracy 

1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, 

2. Prowadzenie badań i analiz, 

3. Przygotowanie tłumaczenia i wydawanie 

publikacji, opracowań i raportów, 

4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych 

w innym kraju, 

5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, 

wizyty studyjne, 

6. Wypracowanie nowych rozwiązań. 

 

 

 



Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa podkarpackiego (w przypadku osób 

fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają 

one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

podkarpackiego). 



Kryteria dostępu 

2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, 

oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

 działalności podmiotu) na terenie województwa 

podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 

 uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 

kadrą projektu. 



Kryteria dostępu 

3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 

4. Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 

2015 roku. 

5. Projekt zakłada co najmniej adaptowanie rozwiązań 

wypracowanych w innym kraju. 


