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O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ ?
1. Podstawowe informacje w zakresie finansowania projektów;
2. Procedura składania wniosków o dofinansowanie;
3. Kto jest uprawniony do aplikowania;
4. Do kogo może być kierowane wsparcie projektowe;
5. Kluczowe informacje w zakresie stawek jednostkowych;
6. Zadania i budżet projektu w kontekście stawek jednostkowych;
7. Pomocne informacje odnośnie kryteriów wyboru i wskaźników.

FINANSE
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
56 050 000,00 PLN*
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 95%,
(ze środków UE – 84,28 % i środków budżetu państwa- 10,72 % )
co oznacza, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu stanowi:
5% wartości projektu
W ramach konkursu możliwy jest wyłącznie finansowy wkład własny (pomniejszenie
stawki jednostkowej o wymagany wkład)

* Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w miesiącu ogłoszenia konkursu
może być różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO

SKŁADANIE WNIOSKÓW
•

W ramach konkursu dopuszczalna jest jedynie elektroniczna wersja wniosku o
dofinansowanie, tzn. wystarczającym do skutecznego złożenia wniosku będzie
kliknięcie na ikonę „Prześlij do instytucji” widoczną na Karcie walidacji.

• Pomimo faktu udostępnienia funkcjonalności podpisu wniosku o dofinansowanie w
SOWA, decyzją IOK wnioski składane w ramach niniejszego naboru nie będą przez
Wnioskodawców podpisywane, ani w formach dopuszczonych w systemie SOWA,
ani poprzez zewnętrzne platformy SEKAP lub ePUAP.
• Wniosek złożony wyłącznie w systemie SOWA, bez konieczności złożenia podpisu
przez Wnioskodawcę, będzie przez IOK uznany za złożony prawidłowo. Tym samym,
za wiążący i nieprzekraczalny termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę
widniejące w polu „Data zakończenia naboru” w karcie Naboru w SOWA

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU
W RAMACH KONKURSU GRUPA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO APLIKOWANIA ZOSTAŁA
ZAWĘŻONA W PORÓWNANIU DO PODMIOTÓW WSKAZANYCH W SZOOP PO WER.
W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu
(zgodnie z zapisem kryterium dostępu nr 10):

1. działają jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia*
2. w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat (w okresie
ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) prowadziły
działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa
śląskiego.
3. posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany
projekt.
* Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wszelkie
informacje
są
dostępne
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://wupkatowice.praca.gov.pl/informacje-dla-podmiotu-ubiegajacego-sie-o-wpis-do-rejestru-podmiotow
-prowadzacych-agencje-zatrudnienia

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU – WAŻNE INFORMACJE
•

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej;

•

We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest
wnioskodawca, okres prowadzenia działalności w zakresie aktywizacji zawodowej na
terenie województwa śląskiego (wraz z opisem tej działalności) oraz informację w zakresie
lokalizacji siedziby wnioskodawcy;

•

Pod pojęciem siedziby należy rozumieć miejsce, w którym wykonywane są funkcje
naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. Firma posiadająca na obszarze województwa
śląskiego wyłącznie oddział/ filię nie spełnia kryterium dostępu, zgodnie z którym
Beneficjent (…) posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany
projekt;

•

Doświadczenie wskazane w kryterium dostępu nie wymaga, aby dotyczyło wyłącznie osób
młodych. Tego rodzaju doświadczenie jest premiowane w kryteriach dodatkowych.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat z obszaru województwa
śląskiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują lub uczą się na obszarze
województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego):

1. bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 i/lub
2. imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
3. reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020.

Co najmniej 60% osób objętych wsparciem muszą stanowić osoby z grupy NEET
(warunek 60% nie dotyczy projektów adresowanych wyłącznie do osób, o których
mowa w punkcie 2 lub 3 albo 4).

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA – WAŻNE
INFORMACJE
• Konkurs nie przewiduje realizacji projektów dedykowanych wyłącznie osobom z
niepełnosprawnościami. Tego rodzaju projekty należy składać w ramach Działania 1.5
PO WER;
• W ramach projektów przyjętych do realizacji w niniejszym konkursie dniem
rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania Umowy uczestnictwa w
projekcie. Umowa uczestnictwa musi być zawarta przed rozpoczęciem pierwszej
formy wsparcia w projekcie.
• Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020 uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie otrzymują
jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji
zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA – WAŻNE
INFORMACJE
• Zgodnie z kryterium dostępu należy pamiętać o zapewnieniu pierwszeństwa w
projekcie byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020. Tego rodzaju
kandydaci nie są objęci kryteriami rekrutacji (nadal muszą spełniać warunki
kwalifikowalności do projektu);
• Beneficjent powinien gromadzić dobrej jakości dane uczestników projektu, tj.
aktualizować posiadane dane uczestników projektów w trakcie i na zakończenie
realizacji projektu.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
NEET:
za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia
łącznie 3 warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym),
• nie szkoli się* (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
* w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii
NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu elemencie pomocy, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Projekty w ramach konkursu są rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi zgodnie z zasadami
określonymi w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu
Zasady określone w załączniku nr 13 zostały opracowane przez MFiPR i mają charakter zasad
horyzontalnych bazujących na Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej
osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Założenia projektowe, zapisy wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu muszą być zgodne
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 13.

STAWKI JEDNOSTKOWE – KLUCZOWE ZASADY
•

Stawka jednostkowa stanowi zryczałtowaną zapłatę za osiągnięcie przez
beneficjenta uzgodnionych w umowie o dofinansowanie produktów i rezultatów.

•

Stawka jednostkowa nie jest maksymalną kwotą, która może być przeznaczona na
wsparcie uczestnika. Otrzymane przez Beneficjenta środki za realizację produktów /
rezultatów stanowią pulę, w ramach której możliwe jest finansowanie wsparcia dla
uczestników.

•

Brak kosztów pośrednich w projekcie (są uwzględnione w ramach stawek
jednostkowych);

•

Wydatki rozliczane w formie stawek jednostkowych są traktowane jako wydatki
poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania
dokumentów księgowych. Jest jednak zobowiązany do dokumentowania
realizowanych form wsparcia zgodnie z wymogami / standardami opisanymi w
załączniku nr 13.

STAWKI JEDNOSTKOWE DOPUSZCZALNE W RAMACH PROJEKTU
STAWKI DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

Z VAT

Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osoby młodej
niepracującej

9 824
zł

Bez
VAT
9 192
zł

Za zrealizowanie usług aktywizacji zawodowej zgodnych z zakresem stawki jednostkowej

Stawka jednostkowa doprowadzenia do zatrudnienia osoby
młodej niepracującej

1 228
zł

1 149
zł

Za doprowadzenie do zatrudnienia osoby młodej niepracującej dla której zostały
zrealizowane usługi aktywizacji zawodowej, do zatrudnienia trwającego co najmniej 1
miesiąc, spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej.
UWAGA: zatrudnienie jest powiązane z obszarem, w jakim była prowadzona aktywizacja
uczestnika.

STAWKI JEDNOSTKOWE DOPUSZCZALNE W RAMACH PROJEKTU
STAWKI DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

Z VAT

Stawka jednostkowa utrzymania zatrudnienia osoby młodej
niepracującej

1 228
zł

Bez
VAT
1 149
zł

Za utrzymanie zatrudnienia osoby młodej niepracującej przez 3 miesiące w
zatrudnieniu spełniającym kryterium efektywności zatrudnieniowej
Stawka jednostkowa przerwanej aktywizacji zawodowej
osoby młodej niepracującej

4 912
zł

4 596
zł

W przypadku przerwanej aktywizacji zawodowej osoby młodej niepracującej (gdy
uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia spełniającego
kryterium efektywności zatrudnieniowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika
opracowano IPD oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej w
połowie jednej z dwóch obligatoryjnych form wsparcia przewidzianych w IPD, innej niż
obligatoryjne poradnictwo zawodowe)

STAWKI JEDNOSTKOWE DOPUSZCZALNE W RAMACH PROJEKTU
Stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących nie będzie
kwalifikowalna w ogóle w przypadku, gdy:
•

uczestnik przerwie udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia, a w ramach projektu
opracowano dla niego jedynie IPD lub opracowano dla niego IPD oraz dodatkowo objęto go
jedynie wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego

•

uczestnik projektu przerwie udział w projekcie z innych powodów niż podjęcie zatrudnienia za
wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej.

W sytuacji braku kwalifikowalności stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osoby młodej
niepracującej nie jest możliwe również kwalifikowanie stawki jednostkowej doprowadzenia do
zatrudnienia osoby młodej niepracującej oraz stawki jednostkowej utrzymania zatrudnienia osoby
młodej niepracującej.

STAWKI JEDNOSTKOWE DOPUSZCZALNE W RAMACH PROJEKTU
STAWKI DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
Stawka jednostkowa wsparcia pracującej osoby młodej

Z VAT

Bez
VAT

5 445
zł

5 094
zł

Za zrealizowanie usług zmierzających do poprawy sytuacji uczestnika na rynku
pracy
Stawka jednostkowa w związku z poprawą sytuacji na
rynku pracy pracującej osoby młodej

605 zł

566 zł

W związku z poprawą sytuacji na rynku pracy pracującej osoby młodej (za
doprowadzenie uczestnika do poprawy jego sytuacji na rynku pracy).
UWAGA: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestnika projektu jest powiązana
tematycznie z obszarem, w jakim prowadzone były działania na rzecz uczestnika

STAWKI JEDNOSTKOWE DOPUSZCZALNE W RAMACH PROJEKTU
Stawka jednostkowa wsparcia pracującej osoby młodej nie będzie kwalifikowalna w
ogóle w przypadku, gdy:
• uczestnik projektu przerwie udział w projekcie z innych powodów niż poprawa
sytuacji na rynku pracy w rozumieniu kryterium efektywności zawodowej.
W sytuacji braku kwalifikowalności stawki jednostkowej wsparcia pracującej osoby
młodej nie jest możliwe również kwalifikowanie stawki jednostkowej w związku z
poprawą sytuacji na rynku pracy pracującej osoby młodej.

STAWKI JEDNOSTKOWE – ZAKRES STAWEK
Zakres stawek jednostkowych obejmuje:
•
•

usługi aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących,
usługi zmierzające do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących

poprzez indywidualną i kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla
danego uczestnika ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania (IPD).
Stawki jednostkowe obejmują instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do
aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Wsparcie jest
realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i standardami określonymi w
załączniku nr 13 do Regulaminu Konkursu

STAWKI JEDNOSTKOWE – ŚCIEŻKA WSPARCIA
Ścieżka wsparcia obejmuje dwa obligatoryjne elementy dla każdego uczestnika projektu, tj.:
•
poradnictwo / doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania
(IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
oraz w zależności od wskazań IPD
•

co najmniej szkolenie zawodowe lub staż

Kolejne formy wsparcia zależą od zapisów IPD. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania
pełnego zakresu wsparcia wynikającego z IPD opracowanego dla danego uczestnika.
W zależności od zidentyfikowanych potrzeb i barier w podjęciu zatrudnienia przez uczestnika
wsparcie oferowane w ramach stawki może wykraczać poza formy wskazane w SzOOP i obejmować
– jako uzupełniające - wsparcie z zakresu aktywnej integracji, np. aktywizacja społeczna, wsparcie
psychologiczne.

STAWKI JEDNOSTKOWE – ŚCIEŻKA WSPARCIA
W odniesieniu do aktywizacji zawodowej niepracujących osób młodych, jako jedną z
obligatoryjnych form wsparcia uznaje się szkolenie zawodowe rozumiane jako:
•

"szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem 8 do
Wytycznych w zakresie monitorowania "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Jeśli w danej dziedzinie nie są realizowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
zgodnie z ww. załącznikiem, możliwe jest skierowanie uczestnika w ramach szkolenia
obowiązkowego na:
•

szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kompetencji, o ile udział w takim szkoleniu
wynika z IPD i pozwoli uczestnikowi na podjęcie zatrudnienie w obszarze, którego dotyczyło
szkolenie (np. szkolenia z zakresu wizażu).

Analogicznie powyższą zasadę należy stosować dla szkoleń zawodowych osób pracujących, celem
poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

STAWKI JEDNOSTKOWE – ŚCIEŻKA WSPARCIA

W przypadku braku realizacji którejś z ww. form szkoleń dla rozliczenia stawki jednostkowej
konieczne jest objęcie uczestnika projektu stażem.
W przypadku szkoleń realizowanych w ramach obowiązkowych form wsparcia przede wszystkim
należy skoncentrować się na przedmiocie i zakresie szkolenia, jego zgodności z IPD oraz na tym, czy
jego realizacja wyposaża uczestnika w praktyczne umiejętności pozwalająca na podjęcie
zatrudnienia i samodzielne wykonywanie zadań/obowiązków w pracy zarobkowej.

STAWKI JEDNOSTKOWE – ŚCIEŻKA WSPARCIA

STAŻ (OBLIGATORYJNY) – prowadzi do nabycia umiejętności praktycznych, zgodnie ze
standardem określonym w zał. nr 13 oraz przy zachowaniu wymogów Sekcji 3.5.2
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020. Okres trwania stażu nie może być krótszy niż 3 m-ce.
W przypadku staży, są one realizowane zgodnie z tematyką szkoleń oferowanych w
projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub
kompetencjami, o ile zgodnie z IPD, szkolenia poprzedzają udzielenie wsparcia w postaci
stażu.
Co do zasady staż nie powinien być oferowany osobom pracującym.

STAWKI JEDNOSTKOWE – STANDARDY WSPARCIA
Załącznik nr 13 określa STANDARDY JAKOŚCI dla podstawowych form wsparcia:
• poradnictwa/ doradztwa zawodowego, w tym diagnozy możliwości doskonalenia
zawodowego;
• IPD;
• szkoleń,
• stażu;
• wsparcia psychologa;
• indywidualnego pośrednictwa pracy.
Zakres minimalnych kompetencji dla osób przeprowadzających poradnictwo /
doradztwo, doradztwo zawodowe oraz szkolenia określa Regulamin Konkursu.

STAWKI JEDNOSTKOWE – STANDARDY WSPARCIA

W przypadku form wsparcia, dla których określono standardy jakości wskazane w
załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu , wystarczającym będzie zapis we wniosku o
dofinansowanie, że tego rodzaju formy wsparcia będą realizowane zgodnie ze
standardami określonymi w załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku innych form wsparcia, które nie zostały ustandaryzowane w załączniku nr
13 do niniejszego Regulaminu, a o których stosowaniu Wnioskodawca wie już na etapie
wnioskowania, określa on w treści Wniosku o dofinansowanie standardy tego wsparcia
oraz dokumenty, w oparciu o które udokumentuje jego realizację. Zapisy w tym zakresie
będą weryfikowane przez Komisję Oceny Projektów.

STAWKI JEDNOSTKOWE – DOKUMENTACJA

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawek jednostkowych i służącymi do ich

rozliczenia są:

• Indywidualny Plan Działania (IPD) podpisany przez doradcę zawodowego oraz
uczestnika projektu
oraz
• dodatkowe dokumenty w zakresie rozliczenia stawki jednostkowej oraz
potwierdzające realizację działań zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz
wymaganym standardem jakości, określone w załączniku nr 13 (tabela). Dla każdej z
form wsparcia, dla której określono standard jakości w załączniku nr 13, wskazano
odrębne dokumenty.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

•

Wskaźniki dla stawek jednostkowych należy wykazać jako wskaźniki rezultatu lub produktu
specyficzne dla projektu;

•

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w źródłach danych do pomiaru wskaźników należy
zamieścić odwołanie się do załącznika nr 13;

•

Dokumenty służące do pomiaru innych form wsparcia niż ujęte w załączniku nr 13 zalecamy
opisać w polu sposób pomiaru wskaźnika. Z uwagi ma ograniczenia znakowe w systemie SOWA
nie ma możliwości ujęcia ich w polu źródło danych do pomiaru wskaźnika;

•

Wskaźnik dotyczący osób, które opuściły projekt w związku z podjęciem zatrudnienia należy
wykazywać z wartością docelową „0”;

•

Wartość docelową pozostałych wskaźników należy określić na poziomie 100% osób
pozostających bez pracy lub 100% osób pracujących – zgodnie z opisem grupy docelowej.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - ZADANIA
•

Wsparcie projektowe powinno zostać ujęte w
dwóch zadaniach, z których jedno będzie się
odnosiło do aktywizacji
osób młodych
niepracujących, a drugie do aktywizacji osób
młodych pracujących.

•

Tylko takie ujęcie zadań pozwoli na prawidłowe
przyporządkowanie stawek jednostkowych.

•

Do każdego zadania należy przyporządkować
wskaźniki realizacji celu w tym przede wszystkim
wskaźniki stawek jednostkowych adekwatne dla
danego zadania.

•

W przypadku form wsparcia opisanych w
załączniku nr 13 nie trzeba przepisywać informacji
w nich zawartych. Wystarczające będzie
wskazanie w opisie zadań, które z form wsparcia
będą realizowane i zawarcie deklaracji o ich
zgodności z ww. dokumentem.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - BUDŻET
Dodając wydatek konieczne jest w pierwszej kolejności oznaczenie
„check box” – stawka jednostkowa.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - BUDŻET
•

Po oznaczeniu stawki jednostkowej
należy wybrać z listy rozwijanej
odpowiednią nazwę wydatku.

•

Konieczne jest wybranie wszystkich
rodzajów wydatków z listy
rozwijanej z VAT lub bez VAT (w
zależności od prawnej możliwości
jego odzyskania).

•

Stawkę jednostkową przerwanej
aktywizacji zawodowej osoby
młodej należy wykazać na poziomie
„0” osób.

•

Liczbę
pozostałych
stawek
jednostkowych należy określić na
poziomie
100%
osób
niepracujących i 100% osób
pracujących.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - BUDŻET
Oznaczenie stawek jednostkowych

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - BUDŻET

Brak dodatkowych kosztów pośrednich

WSKAŹNIKI – WAŻNE INFORMACJE
•

Należy pamiętać o obligatoryjnych wskaźnikach specyficznych dla projektów
rozliczanych stawką jednostkową i określonych w załączniku nr 13 do Regulaminu i
tabeli nr 4 Regulaminu;

•

Brak ww. wskaźników specyficznych stanowi podstawę do negatywnej oceny wniosku o
dofinansowanie;

•

Dla wskaźnika „Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu” zaleca się przyjęcie wartości tego wskaźnika
na poziomie nie niższym niż 30% liczby wszystkich uczestników projektu;

•

W opisie wskaźników należy pamiętać, iż weryfikacja statusu osoby na rynku pracy
odbywa się na moment podpisania umowy uczestnictwa w projekcie;

WSKAŹNIKI – WAŻNE INFORMACJE
Wskaźniki obligatoryjne w ramach naboru:
 wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu (adekwatnie do wybranej w
projekcie grupy docelowej) wymienione w Tabeli nr 1 Regulaminu;
 horyzontalne wskaźniki produktu (Tabela nr 5 Regulaminu);
 wskaźnik Efektywność zatrudnieniowa (Tabela nr 2 Regulaminu);
 wskaźnik Efektywność zawodowa (Tabela nr 3 Regulaminu);
 wskaźniki dla stawki jednostkowej (adekwatnie do wybranej w projekcie
grupy docelowej) wymienione w Tabeli nr 4.

WSKAŹNIKI – WAŻNE INFORMACJE
• Wnioskodawcy są zobligowani wykazywać we wniosku o dofinansowanie
wszystkie wskaźniki dotyczące liczby (a nie odsetka) osób w podziale na płeć
(K/M).
Wyjątek od powyższej zasady dotyczy:
 wskaźników horyzontalnych, tj. jeżeli na moment składania wniosku o
dofinansowanie wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości
wskaźnika horyzontalnego w podziale na płeć, powinien wpisać wartość
„0” (zero). Na etapie wniosku o płatność wnioskodawca powinien już
wykazywać realizację wskaźnika w podziale na płeć;
 wskaźników określonych dla stawek jednostkowych.

KRYTERIA – WAŻNE INFORMACJE
• (Kryterium dostępu nr 4) Kryterium dostępu w zakresie zgodności z
Metodyką wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób
młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych
pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 jest realizowane poprzez zgodność wniosku z zapisami załącznika
nr 13 do Regulaminu konkursu.
• (Kryterium dostępu nr 8) W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń
(wyjątek kompetencje społeczne), muszą one być zgodne nie tylko ze
zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu ale również
ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego
rynku pracy.
Oznacza to, że opracowując ścieżkę wsparcia Wnioskodawca musi brać pod
uwagę dane wynikające m. in. z badania „Barometr zawodów” najbardziej
aktualnego na dzień składania wniosku o dofinansowanie lub analizy ofert
pracodawców.

KRYTERIA – WAŻNE INFORMACJE
• (Kryterium dostępu nr 9) W treści wniosku Wnioskodawca musi wykazać,
że absolwenci projektów w ramach celu tematycznego 9 w RPO są
przyjmowani do projektu w pierwszej kolejności. Nie obejmują ich kryteria
rekrutacji (nadal muszą spełniać przesłanki określone w kryterium dostępu
dot. grupy docelowej.

KRYTERIA – WAŻNE INFORMACJE

• (Kryterium dostępu nr 10) w zakresie wymagań wobec Beneficjenta:
 Doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie
województwa śląskiego nie musi dotyczyć osób młodych;
 Doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie
województwa śląskiego nie musiało być realizowane jako agencja
zatrudnienia;
 Za siedzibę rozumiemy główną siedzibę Wnioskodawcy. Filia / oddział nie
spełnia warunków kryterium;
 Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

KRYTERIA – WAŻNE INFORMACJE

• (Kryterium premiujące nr 1) Niestandardowe metody rekrutacji uczestników
projektu nie muszą wynikać wyłącznie z zapisów załącznika nr 23:
„Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na
przykładzie osób z grupy NEET”. Jeżeli Wnioskodawca ma własne
doświadczenie w niestandardowych metodach, to może je przedstawić w
treści wniosku (będą one oceniane przez KOP).
• (Kryterium premiujące nr 7) Wnioskodawca w treści wniosku musi zawrzeć
jednoznaczną informację, że jest organizacją pożytku publicznego.

Dodatkowe informacje
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)
Tel. 32 757 33 11
Fax. 32 757 33 62
E-mail: efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl/
http://power.wup-katowice.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest jednostką
organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego

