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Plan działania na rok 2011 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Województwo Kujawsko-pomorskie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego  
Departament Polityki Regionalnej  

Adres korespondencyjny 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73  

87-100 Toruń  

Telefon (056) 656 11 30 Faks 
 

(056) 656 11 29 

E-mail m.korolko@kujawsko-pomorskie.pl 
a.szponka@kujawsko-pomorskie.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Milena Skopi ńska, (056) 656 11 38, m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl  

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu  

 

Numer Działania lub 
Poddziałania (6.1, 6.2, 6.3) 

Adres korespondencyjny ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń 

Telefon  56 622 86 00 Faks  56 622 74 85 

E-mail wup@wup.torun.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

- 
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KARTA DZIAŁANIA 6.1 
 
 

Poddziałanie 6.1.1 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 5 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości 
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, 
 

4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form 
wsparcia: 

� pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
� staŜe/praktyki zawodowe, 
� szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych, 
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i 

międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca 
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, 

6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w 
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 km od miejsca 
zamieszkania. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. 

 

Uzasadnienie: 

Proponowane kryterium zapewnia szansę realizacji 
projektów dofinansowywanych w ramach 
Poddziałania  szerszej liczbie podmiotów – 
szczególnie działających poza duŜymi ośrodkami 
miejskimi. W konsekwencji powinno równieŜ wpłynąć 
na wzmocnienie potencjału organizacyjnego 
mniejszych podmiotów aplikujących w niniejszym 
obszarze.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 
 

Uzasadnienie: 

Koncentracja beneficjenta na opracowaniu 
maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie 
projektu prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania 
potrzeb grup docelowych, do których kierowane 
będzie wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym 
dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we 
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w 
zakresie aktywizacji zawodowej na określonym 
terenie. Ograniczenie liczby wniosków o 
dofinansowanie przygotowywanych przez jednego 
beneficjenta powinno równieŜ prowadzić do 
podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w 
odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do bardziej 
sprawnego i zgodnego z załoŜeniami wdraŜania 
projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć sytuacji, w której 
wnioskodawca składa w ramach jednego konkursu 
kilka wniosków, nie posiadając odpowiedniego 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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potencjału do ich realizacji.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru 
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs. 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

4. Projekt skierowany jest w  100% do osób w wieku 50-64 lata. oraz obejmuje wsparcie o 
charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. 

Uzasadnienie: 

Osoby powyŜej 50 roku Ŝycia  to kategoria społeczna 
doświadczająca szczególnych trudności związanych 
ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika 
to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudnienia 
osób starszych, które są postrzegane jako mniej 
wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy; jak 
równieŜ z niewielkiej motywacji osób starszych do 
podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych; 
czy teŜ do całkowitego przekwalifikowania w 
odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby po 50 
roku Ŝycia znacznie częściej niŜ pozostali bezrobotni 
doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego, 
co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację 
zawodową tej kategorii społecznej, borykają się 
równieŜ z zupełnie innymi problemami niŜ osoby 
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL.   

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

5. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową – na poziomie minimum 35 %. 
 

Uzasadnienie: 

 
Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 
przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi  
nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w 
ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Efektywność 
zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników 
projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie 
otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich 
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, 
świadczy o odpowiednim doborze działań 
podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy 
docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. 
Zapewnia równieŜ wysoką wydajność wykorzystania 
środków przyznanych na realizację projektu. 
Wskazanie minimalnego poziomu efektywności 
zatrudnieniowej w ramach realizowanych konkursów 
ma zmobilizować  beneficjentów do dokonania 
rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących 
kwalifikacji zawodowych  z punktu widzenia 
zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Diagnoza 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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taka powinna zostać dokonana juŜ na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie a odsetek 
osób, które znajdą zatrudnienie w wyniku realizacji 
projektu powinien zostać wykazany nie później niŜ do 
końca realizacji projektu. Spełnienie powyŜszego 
kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL.   

Kryteria strategiczne 
1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób 

poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu do 
kaŜdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego 
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia kwalifikacji 
zawodowych (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe 
+pośrednictwo pracy + szkolenie + /lub staŜ). 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie 
moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę 
potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania, szkolenie, staŜ/praktykę zawodową. 
Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione 
realnymi potrzebami uczestników projektu, 
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz 
opracowaniem IPD pozwalającymi na zwiększenie 
efektywności wydatkowania środków. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

2.  Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o 
największej stopie bezrobocia tj. 20%  i więcej na dzień 31.12.2010 r. 

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i 
zapobiegawczych działań na rzecz osób 
pozostających bez zatrudnienia, zarówno 
zarejestrowanych jako bezrobotne, jak  i biernych 
zawodowo na terenach o najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego  wyraźnie zaznacza się koncentracja 
wsparcia na terenach największych ośrodków 
miejskich. Na obszarze niektórych powiatów projekty 
dotąd nie były realizowane lub były realizowane w 
niewielkim wymiarze, przy czym w większości są to 
powiaty, gdzie występuje największy wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego, wymagające 
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach o 
największej stopie bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim w celu przyspieszenia ich 
rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 3 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości 
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, 
 

4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form 
wsparcia: 

� pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
� staŜe/praktyki zawodowe, 
� szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych, 
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i 

międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca 
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, 

6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w 
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 km od miejsca 
zamieszkania. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. 

 

Uzasadnienie: 

Proponowane kryterium zapewnia szansę realizacji 
projektów dofinansowywanych w ramach 
Poddziałania  szerszej liczbie podmiotów – 
szczególnie działających poza duŜymi ośrodkami 
miejskimi. W konsekwencji powinno równieŜ wpłynąć 
na wzmocnienie potencjału organizacyjnego 
mniejszych podmiotów aplikujących w niniejszym 
obszarze.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 
 

Uzasadnienie: 

Koncentracja beneficjenta na opracowaniu 
maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie 
projektu prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania 
potrzeb grup docelowych, do których kierowane 
będzie wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym 
dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we 
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w 
zakresie aktywizacji zawodowej na określonym 
terenie. Ograniczenie liczby wniosków o 
dofinansowanie przygotowywanych przez jednego 
beneficjenta powinno równieŜ prowadzić do 
podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w 
odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do bardziej 
sprawnego i zgodnego z załoŜeniami wdraŜania 
projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć sytuacji, w której 
wnioskodawca składa w ramach jednego konkursu 
kilka wniosków, nie posiadając odpowiedniego 
potencjału do ich realizacji.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru 
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 
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Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

4. Projekt skierowany jest w 100% do osób niepełnosprawnych oraz obejmuje wsparcie o 
charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. 

Uzasadnienie: 

Osoby niepełnosprawne to kategoria społeczna 
doświadczająca szczególnych trudności związanych 
ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika 
to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, które są postrzegane jako 
mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy.  
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane 
do osób niepełnosprawnych w nieznacznym stopniu 
przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej 
kategorii społecznej. Udział  osób niepełnosprawnych 
w Ŝyciu zawodowym jest jednak nadal bardzo  
ograniczony z uwagi na bariery o charakterze 
fizycznym lub mentalnym dlatego osoby te powinny 
być szczególnie uprzywilejowane na etapie doboru 
grup docelowych w projektach współfinansowanych z 
EFS.  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL.   

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

5. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową – na poziomie minimum 30% . 
 

Uzasadnienie: 

 
Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 
przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi  
nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w 
ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Efektywność 
zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników 
projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie 
otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich 
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, 
świadczy o odpowiednim doborze działań 
podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy 
docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. 
Zapewnia równieŜ wysoką wydajność wykorzystania 
środków przyznanych na realizację projektu. 
Wskazanie minimalnego poziomu efektywności 
zatrudnieniowej w ramach realizowanych konkursów 
ma zmobilizować  beneficjentów do dokonania 
rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących 
kwalifikacji zawodowych  z punktu widzenia 
zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Diagnoza 
taka powinna zostać dokonana juŜ na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie a odsetek 
osób, które znajdą zatrudnienie w wyniku realizacji 
projektu powinien zostać wykazany nie później niŜ do 
końca realizacji projektu. Spełnienie powyŜszego 
kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL.   

Kryteria strategiczne 
1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób 

poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu do 
kaŜdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego 
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia kwalifikacji 
zawodowych (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + 
pośrednictwo pracy + szkolenie + /lub staŜ). 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie 
moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę 
potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania, szkolenie, staŜ/praktykę zawodową. 
Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione 
realnymi potrzebami uczestników projektu, 
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz 
opracowaniem IPD pozwalającymi na zwiększenie 
efektywności wydatkowania środków. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

2.  Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o 
największej stopie bezrobocia tj. 20%  i więcej na dzień 31.12.2010 r. 

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i 
zapobiegawczych działań na rzecz osób 
pozostających bez zatrudnienia, zarówno 
zarejestrowanych jako bezrobotne, jak  i biernych 
zawodowo na terenach o najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego  wyraźnie zaznacza się koncentracja 
wsparcia na terenach największych ośrodków 
miejskich. Na obszarze niektórych powiatów projekty 
dotąd nie były realizowane lub były realizowane w 
niewielkim wymiarze, przy czym w większości są to 
powiaty, gdzie występuje największy wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego, wymagające 
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach o 
największej stopie bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim w celu przyspieszenia ich 
rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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LP. Konkursu:  A.3 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw. x  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 6 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 

konkursu 

1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości 
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; 
 
 
4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących 

form wsparcia: 
� pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
� staŜe/praktyki zawodowe, 
� szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych; 
 
 
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i 

międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca 
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 
 

6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w 
wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 km od miejsca 
zamieszkania. 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. 

 

Uzasadnienie: 

Proponowane kryterium zapewnia szansę realizacji 
projektów dofinansowywanych w ramach 
Poddziałania  szerszej liczbie podmiotów – 
szczególnie działających poza duŜymi ośrodkami 
miejskimi. W konsekwencji powinno równieŜ wpłynąć 
na wzmocnienie potencjału organizacyjnego 
mniejszych podmiotów aplikujących w niniejszym 
obszarze.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

 

Uzasadnienie: 

Koncentracja beneficjenta na opracowaniu 
maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie 
projektu prowadzi do pełniejszego zdiagnozowania 
potrzeb grup docelowych, do których kierowane 
będzie wsparcie, co powinno skutkować trafniejszym 
dostosowaniem wsparcia zaprojektowanego we 
wniosku do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w 
zakresie aktywizacji zawodowej na określonym 
terenie. Ograniczenie liczby wniosków o 
dofinansowanie przygotowywanych przez jednego 
beneficjenta powinno równieŜ prowadzić do 
podniesienia poziomu jakości aplikacji składanych w 
odpowiedzi na konkurs, a w konsekwencji do 
bardziej sprawnego i zgodnego z załoŜeniami 
wdraŜania projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć 
sytuacji, w której wnioskodawca składa w ramach 
jednego konkursu kilka wniosków, nie posiadając 
odpowiedniego potencjału do ich realizacji.  
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru 
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs. 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone 
według określonego algorytmu, uwzględniającego 
sytuację społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 

4. Projekt skierowany jest w co najmniej 10% do osób w wieku 50-64 lata oraz obejmuje wsparcie o 
charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. 

Uzasadnienie: 

Osoby powyŜej 50 roku Ŝycia  to kategoria 
społeczna doświadczająca szczególnych trudności 
związanych ze znalezieniem i utrzymaniem 
zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci 
pracodawców do zatrudnienia osób starszych, które 
są postrzegane jako mniej wydajni i gorzej 
wykwalifikowani pracownicy; jak równieŜ z 
niewielkiej motywacji osób starszych do 
podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych; 
czy teŜ do całkowitego przekwalifikowania w 
odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby po 50 
roku Ŝycia znacznie częściej niŜ pozostali bezrobotni 
doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego, 
co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację 
zawodową tej kategorii społecznej, borykają się 
równieŜ z zupełnie innymi problemami niŜ osoby 
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 

5. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%,, 

Uzasadnienie: 

Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 
przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi  
nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w 
ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Efektywność 
zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników 
projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie 
otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich 
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, 
świadczy o odpowiednim doborze działań 
podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy 
docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. 
Zapewnia równieŜ wysoką wydajność wykorzystania 
środków przyznanych na realizację projektu. 
Wskazanie minimalnego poziomu efektywności 
zatrudnieniowej w ramach realizowanych konkursów 
ma zmobilizować  beneficjentów do dokonania 
rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących 
kwalifikacji zawodowych  z punktu widzenia 
zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Diagnoza 
taka powinna zostać dokonana juŜ na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie a odsetek 
osób, które znajdą zatrudnienie w wyniku realizacji 
projektu powinien zostać wykazany nie później niŜ 
do końca realizacji projektu. Spełnienie powyŜszego 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 
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kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.   

Kryteria strategiczne 
1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób 

poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia w odniesieniu do 
kaŜdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego 
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia kwalifikacji 
zawodowych (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + 
pośrednictwo pracy + szkolenie + /lub staŜ). 
 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie 
moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę 
potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania, szkolenie, staŜ/praktykę zawodową. 
Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione 
realnymi potrzebami uczestników projektu, 
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz 
opracowaniem IPD pozwalającymi na zwiększenie 
efektywności wydatkowania środków. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 

2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pozostające bez 
zatrudnienia naleŜące do jednej lub kilku z niŜej wymienionych grup: 
a. Osoby nieaktywne zawodowo, 
b. Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dzieci), 

c. Osoby w wieku 15-24 lata, 
d. Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach 

wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 
mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą, 

e. Osoby w wieku 50-64 lata. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Wymienione grupy docelowe zostały 
zidentyfikowane w województwie kujawsko-
pomorskim jako szczególnie defaworyzowane na 
rynku pracy i posiadające największe trudności z 
aktywizacją zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne 
lub nieadekwatne do potrzeb pracodawców 
kwalifikacje, ale takŜe utrudniony dostęp do 
uczestnictwa w realizowanych dotychczas 
projektach). 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-6 

3. Projekty wykorzystujące rezultaty wypracowane w ramach Działania 
6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich”. 
 

WAGA  5 
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Uzasadnienie: 

Kryterium to przyczyni się do zwiększenia stopnia 
wykorzystania rezultatów osiągniętych w ramach 
projektów realizowanych w ramach Działania 6.3.  
W szczególności zwiększy szanse realizacji inicjatyw 
lokalnych wypracowanych w ramach lokalnych 
planów zatrudnienia, lokalnych paktów na rzecz 
zatrudnienia czy teŜ pomysłów lub przedsięwzięć 
wypracowanych z udziałem społeczności lokalnych. 
Przykład: w ramach Działania 6.3 realizowany był 
projekt mający na celu przygotowanie społeczności 
lokalnej do diagnozowania problemów z zakresu 
zatrudnienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań, 
m.in. dzięki wykorzystaniu środków EFS. Rezultatem 
projektu jest wskazanie problemów i opracowanie 
potrzeb szkoleniowych, ujętych w ramy wniosku o 
dofinansowanie, który zostanie złoŜony na konkurs  
w ramach Poddziałania 6.1.1.  

W konsekwencji stosowanie powyŜszego kryterium 
przyczyni się do lepszej realizacji celu Poddziałania 
6.1.1 – szczególnie na obszarach wiejskich. 
Kryterium to zwiększa takŜe komplementarność 
działań i poddziałań w Priorytecie VI PO KL. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 

4. Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o 
największej stopie bezrobocia tj. 20%  i więcej na dzień 31.12.2010 r. 
 

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i 
zapobiegawczych działań na rzecz osób 
pozostających bez zatrudnienia, zarówno 
zarejestrowanych jako bezrobotne, jak  i biernych 
zawodowo na terenach o najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego  wyraźnie zaznacza się koncentracja 
wsparcia na terenach największych ośrodków 
miejskich. Na obszarze niektórych powiatów projekty 
dotąd nie były realizowane lub były realizowane w 
niewielkim wymiarze, przy czym w większości są to 
powiaty, gdzie występuje największy wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego, wymagające 
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach o 
największej stopie bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim w celu przyspieszenia ich 
rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-6 
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Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2011 r. 
 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu Rynek pracy pod lup ą  

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz  dotyczących sytuacji na 
regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów  
rynku pracy. 

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urz ąd Pracy w Toruniu – Wydział Bada ń i Analiz 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK  

JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, 
alternatywna procedura wyboru projektów, w trybie 
systemowym pozwoli na uniknięcie trudności natury prawnej  
w sytuacji, gdy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni 
równolegle rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz  
beneficjenta realizującego projekt (m.in. kwestia podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu między róŜnymi 
jednostkami organizacyjnymi tego samego urzędu, 
zapewnienie nadzoru i kontroli na miejscu  projektu). 
Realizacja projektu przez WUP w partnerstwie z 
powiatowymi urzędami pracy zapewni wysoką jakość i 
rzetelność prowadzonych badań (pracownicy publicznych 
słuŜby zatrudnienia z racji wykonywanych obowiązków są 
osobami, które najlepiej znają specyfikę lokalnych rynków 
pracy). WUP posiada takŜe bogate doświadczenie we 
współpracy z powiatowymi urzędami pracy w realizacji 
działań przewidzianych w projekcie. Pracownicy 
powiatowych urzędów korzystają z pomocy WUP w 
opracowywaniu wyników z monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyŜkowych od 2005 r., w którym to został 
wprowadzony ustawowy obowiązek prowadzenia 
monitoringu. Planowany do realizacji projekt będzie 
wykorzystywał metodologię prowadzenie badań 
sondaŜowych pracodawców wypracowaną w ramach 
wcześniejszego projektu systemowego WUP - Monitoring 
regionalnego rynku pracy II. Za realizacją projektu Rynek 
pracy pod lupą w trybie systemowym przemawia takŜe 
racjonalność wykorzystania środków z EFS. Koszt projektu 
badawczego o podobnej tematyce (cykliczne badania 
prowadzone na próbie 2 tys. pracodawców opracowywane 
na poziomie całego województwa oraz dla kaŜdego z 23 
powiatów) przez firmę komercyjną zdecydowanie 
przewyŜszały by wartość projektu. 
 

NIE x 

Okres realizacji projektu 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

331 600,00 951 900,00 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 
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Rezultaty twarde 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

− Przeprowadzenie analizy struktury bezrobotnych z 
terenu województwa kujawsko-pomorskiego według 
zawodów i specjalności poprzez przygotowanie 
raportów z monitoringu zawodów deficytowych i 
nadwyŜkowych (raport za 2010 r. i I półrocze 2011 
r.) 

− Zdiagnozowanie aktualnego popytu na pracę na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 
2011 poprzez przeprowadzenie badań 
sondaŜowych 2 tys. pracodawców.  

− Identyfikacja oferty szkoleniowej w województwie 
kujawsko-pomorskim na rok 2011 poprzez badanie 
instytucji szkoleniowych i powiatowych urzędów 
pracy działających na terenie województwa 

− Zebranie aktualnych danych o podmiotach 
biorących udział w badaniu sondaŜowym 
pracodawców w 2011 

− Udostępnienie za pośrednictwem strony 
internetowej projektu  wstępnej informacji na temat 
planów zatrudnieniowych w województwie 
kujawsko-pomorskim na rok 2011  

− Udostępnienie za pośrednictwem strony 
internetowej projektu planów szkoleniowych 
instytucji szkoleniowych i powiatowych urzędów 
pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
na rok 2011  

− Udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców 
informacji o regionalnym rynku pracy poprzez 
stworzenie strony internetowej projektu, dystrybucje 
raportów i broszur z badań i  monitoringu zawodów 

 

− Przeprowadzenie analizy struktury bezrobotnych z 
terenu województwa kujawsko-pomorskiego według 
zawodów i specjalności poprzez przygotowanie 
raportów z monitoringu zawodów deficytowych i 
nadwyŜkowych (raporty roczne za 2010 r.,2011 r., 
2012 r. i półroczne za I półrocza 2011 r., 2012 r. i 
2013 r.) 

− Zdiagnozowanie aktualnego popytu na pracę na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 
2011, 2012 i 2013 poprzez przeprowadzenie badań 
sondaŜowych pracodawców (corocznie badaniem 
objętych zostanie 2 tys. podmiotów).  

− Identyfikacja oferty szkoleniowej w województwie 
kujawsko-pomorskim na rok 2011, 2012, 2013 
poprzez badanie instytucji szkoleniowych i 
powiatowych urzędów pracy działających na terenie 
województwa 

− Zebranie aktualnych danych o podmiotach 
biorących udział w badaniu sondaŜowym 
pracodawców w 2011 r., 2012 r.,  2013 r. 

− Udostępnienie za pośrednictwem strony 
internetowej projektu  wstępnej informacji na temat 
planów zatrudnieniowych w województwie 
kujawsko-pomorskim na rok 2011, 2012 i 2013  

− Udostępnienie za pośrednictwem strony 
internetowej projektu planów szkoleniowych 
instytucji szkoleniowych i powiatowych urzędów 
pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
na rok 2011, 2012 i 2013  

− Udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców 
informacji o regionalnym rynku pracy poprzez 
stworzenie strony internetowej projektu, dystrybucje 
raportów i broszur z badań i  monitoringu zawodów 

Rezultaty miękkie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

− Nawiązanie współpracy z instytucjami 
szkoleniowymi działającymi na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego 

− Zacieśnienie współpracy publicznych słuŜb 
zatrudniania działających na terenie województwa z 
lokalnymi pracodawcami 

− Poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników 
PUP i WUP na temat realizacji MZDiN oraz badań 
rynku pracy (bieŜące kontakty, spotkania robocze 
odnośnie realizowanych badań) 

− Rozwój współpracy pomiędzy pracownikami WUP i 
PUP zajmującymi się tematyką MZDiN i badaniami 
rynku pracy (wspólna realizacja badań, konsultacje 
odnośnie interpretacji danych z MZDiN) 

− Nawiązanie i utrzymanie współpracy z instytucjami 
szkoleniowymi działającymi na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego 

− Zacieśnienie i utrzymanie współpracy publicznych 
słuŜb zatrudniania działających na terenie 
województwa z lokalnymi pracodawcami 

− Poszerzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności 
pracowników PUP i WUP na temat realizacji MZDiN 
oraz badań rynku pracy (bieŜące kontakty, 
spotkania robocze odnośnie realizowanych badań) 

− Rozwój i utrwalenie współpracy pomiędzy 
pracownikami WUP i PUP zajmującymi się 
tematyką MZDiN i badaniami rynku pracy (wspólna 
realizacja badań, konsultacje odnośnie interpretacji 
danych z MZDiN) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

a.  

Uzasadnienie:  

b.  

Uzasadnienie:  
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c.  

Uzasadnienie:  

 
 

Poddziałanie 6.1.2 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw. x  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 3 500 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. projekty słuŜące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: 
a. upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez 

dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, 
b. szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i 

studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych słuŜb zatrudnienia działających 
na terenie regionu powiązane bezpośrednio  ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w 
zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 
2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym 

rynku pracy, (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m.in. w zakresie: 
a. przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branŜ, 
b. przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie poŜądanych kwalifikacji i usług 

szkoleniowych, 
c. migracji zarobkowych na terenie regionu. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości 

projektu. 

Uzasadnienie: 

Wymóg wniesienia do projektów PUP wkładu 
własnego na poziomie 15% wynika z konieczności 
zapewnienia przez beneficjentów w ramach 
niniejszego Poddziałania wkładu krajowego ze 
wskazanych przez IZ źródeł finansowania. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt przyczynia się do osiągnięcia i/ lub utrzymania  zatrudnienia 

doradców zawodowych i pośredników pracy na poziomie 
przekraczającym standardy zatrudnieniowe wynikające z 
rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia przez publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy  
/Dz.U. Nr 47 z 2007 r., poz. 315/. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Osiągnięcie i utrzymanie przez powiatowe urzędy 
pracy zatrudnienia doradców zawodowych i 
pośredników pracy na poziomie przekraczającym 
standardy, określone przez MPiPS ww. 
rozporządzeniem, gwarantuje zapewnienie wysokiej 
jakości i efektywność usług świadczonych przez 
powiatowe urzędy pracy zgodnie z 
zapotrzebowaniem i oczekiwaniami zgłaszanymi 
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w 
zakresie aktywizacji zawodowej, dostosowanie ich 
do indywidualnych potrzeb oraz zapewnienie 
równego dostępu bezrobotnym, poszukującym 
pracy i pracodawcom. W konsekwencji prowadzi do 
podniesienia poziomu aktywności zawodowej i 
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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2. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń pracowników  powiatowych 
urzędów pracy, wykonujących zadania bezpośrednio związane z 
aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Systematyczne uzupełnianie i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników powiatowych urzędów 
pracy wykonujących zadania bezpośrednio 
związane z aktywizacją zawodową osób 
bezrobotnych jest niezbędne w celu zapewnienia 
klientom urzędów sprawnej, efektywnej i 
dostosowanej do potrzeb grupy docelowej pomocy. 
Wysoka jakość usług świadczonych przez 
pracowników powiatowych urzędów pracy, 
zajmujących się bezpośrednią aktywizacją osób 
bezrobotnych warunkuje 
wprowadzenie/przywrócenie na rynek pracy osób, 
które nie posiadają zatrudnienia. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. W projekcie przewidziano prowadzenie, publikowanie i 
upowszechnianie badań i analiz stanowiących uzupełnienie i/lub 
rozszerzenie badania popytu na pracę prowadzonego w ramach 
projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pt. 
Rynek pracy pod lupą, w szczególności dotyczących zawodów 
przyszłościowych.   

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na duŜą dynamikę zmian zachodzących na 
rynku pracy niezbędne jest prowadzenie, 
publikowanie i upowszechnianie badań i analiz w 
zakresie popytu na pracę, w szczególności w  
perspektywie długofalowej. Upowszechnianie 
informacji w ww. zakresie w większym stopniu 
umoŜliwi dostosowanie podaŜy pracy do 
zapotrzebowania na kwalifikacje zgłaszanego czy 
przewidywanego przez pracodawców. Pozwoli 
równieŜ na odpowiednie kształtowanie podaŜy 
pracy, w tym przez system szkoleń zawodowych 
oferowanych przez publiczne słuŜby, wsparcie 
oferowane w ramach Priorytetu VI PO KL czy teŜ 
instytucje prowadzące kształcenie na potrzeby 
lokalnego rynku pracy.  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 
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Poddziałanie 6.1.3 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 

 
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu  
--------------------------- 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

--------------------------- 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

1.   Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 
finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form 
wsparcia:  
− szkoleniami, 
− staŜami, 
− przygotowaniem zawodowym dorosłych, 
− pracami interwencyjnymi, 
− wyposaŜeniem i doposaŜeniem stanowiska pracy, 
− przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w 

tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem 
działalności gospodarczej. 

 

Beneficjent systemowy 

20 Powiatowych Urzędów Pracy działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego 
 
 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2008 – 12.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

261 945 607,23 PLN 50 000 000 ,00 PLN 311 945 607,23 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

� liczba osób, które zakończyły udział 
w projektach – 34 046 

� udział osób bezrobotnych, które 
podjęły pracę w okresie do 6 m-cy 
po zakończeniu udziału w projekcie 
w łącznej liczbie osób, które 
zakończyły udział w projektach – 
47,3% 

� liczba osób, które podniosły 
kwalifikacje, potwierdzone 
otrzymanym zaświadczeniem 

       – 23 832 

� liczba osób, które zakończyły udział 
w projektach –  8966 (w tym 
szczególny nacisk zostanie 
połoŜony na aktywizację osób w 
wieku 50-64 lata oraz osób 
zwalnianych z przyczyn leŜących po 
stronie zakładu pracy); 

� udział osób bezrobotnych, które 
podjęły pracę w okresie do 6 m-cy 
po zakończeniu udziału w projekcie 
w łącznej liczbie osób, które 
zakończyły udział w projektach – 
45%; 

� liczba osób, które podniosły 

� liczba osób, które zakończyły udział 
w projektach – 45 200, 

� udział osób bezrobotnych, które 
podjęły pracę w okresie do 6 m-cy 
po zakończeniu udziału w projekcie 
w łącznej liczbie osób, które 
zakończyły udział w projektach – 
45,5% 

� liczba osób, które podniosły 
kwalifikacje, potwierdzone 
otrzymanym zaświadczeniem  

      – 31 640; 
� podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zapewnienie 
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kwalifikacje, potwierdzone 
otrzymanym zaświadczeniem 

       – 5 379 

równego dostępu do zatrudnienia 
osobom zarejestrowanym w PUP 
jako bezrobotne, mierzony za 
pomocą wskaźnika aktywizacji  
osób bezrobotnych. 

 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

� podniesienie poziomu samooceny 
wśród uczestników projektów, 

� nabycie umiejętności aktywnego 
poruszania się po rynku pracy, 

� nabycie umiejętności 
komunikacyjnych, 

� zwiększenie motywacji do podjęcia 
zatrudnienia, 

� zwiększenie umiejętności w 
zakresie autoprezentacji, 

� nabycie umiejętności 
przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych, 

� wzrost przedsiębiorczości. 

� podniesienie poziomu samooceny 
wśród uczestników projektów, 

� nabycie umiejętności aktywnego 
poruszania się po rynku pracy, 

� nabycie umiejętności 
komunikacyjnych, 

� zwiększenie motywacji do podjęcia 
zatrudnienia, 

� zwiększenie umiejętności w 
zakresie autoprezentacji, 

� nabycie umiejętności 
przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych, 

� wzrost przedsiębiorczości. 

� podniesienie poziomu samooceny 
wśród uczestników projektów, 

� nabycie umiejętności aktywnego 
poruszania się po rynku pracy, 

� nabycie umiejętności 
komunikacyjnych, 

� zwiększenie motywacji do podjęcia 
zatrudnienia, 

� zwiększenie umiejętności w 
zakresie autoprezentacji, 

� nabycie umiejętności 
przygotowywania  

� dokumentów aplikacyjnych, 
� wzrost przedsiębiorczości. 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. , Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych i bezrobotnych osób 
starszych (50-64) w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób 
niepełnosprawnych i osób starszych (50-64) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP  w 
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2010 
r.) 

Uzasadnienie: 

Wymienione kategorie osób doświadczają szczególnych trudności 
związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, związanych m.in. 
z: 

− niechęcią pracodawców do zatrudniania osób starszych, które 
są postrzegane jako pracownicy mniej wydajni i gorzej 
wykwalifikowani,  

− niechęcią osób starszych do podnoszenia lub zmiany raz 
zdobytych kwalifikacji zawodowych,  

− preferowaniem przez pracodawców zatrudniania męŜczyzn i 
osób pełnosprawnych. 

Jednocześnie sytuacja poszczególnych grup jest zróŜnicowana w 
zaleŜności od powiatu. Algorytm podziału środków na poszczególne 
powiaty uwzględnia strukturę osób bezrobotnych, w tym udział grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ogóle 
bezrobotnych, pozwalając na przyznanie większej puli środków na 
aktywizację osób bezrobotnych w powiatach, gdzie sytuacja jest pod tym 
względem trudniejsza. Skierowanie wsparcia do grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w stopniu co najmniej równym 
udziałowi poszczególnych grup w strukturze bezrobotnych pozwoli na 
poprawę ich sytuacji na rynku pracy.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie 
projektu PO KL. 

2. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%,, 

Uzasadnienie: 

Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby 
pozostające bez zatrudnienia stanowi  nadrzędny cel wszystkich projektów 
realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Efektywność 
zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli 
zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich 
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o 
odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do 
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potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Zapewnia 
równieŜ wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na 
realizację projektu. Wskazanie minimalnego poziomu efektywności 
zatrudnieniowej w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować  
beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących 
kwalifikacji zawodowych  z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych 
pracodawców. Diagnoza taka powinna zostać dokonana juŜ na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie a odsetek osób, które znajdą 
zatrudnienie w wyniku realizacji projektu powinien zostać wykazany nie 
później niŜ do końca realizacji projektu. Spełnienie powyŜszego kryterium 
będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie 
projektu PO KL.   
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KARTA DZIAŁANIA 6.2 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 11 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na 
załoŜenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z 
następujących instrumentów: 
� doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 
� przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni 

lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły 
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł  na 
osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); 

� wsparcie pomostowe  udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 
udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane 
miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 
wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania 
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby naleŜące do niŜej wymienionych grup/kategorii: 
a. w co najmniej 20% - do grupy/kategorii osób w wieku 15-24 lata; 
b. w co najmniej 20% - do grupy/kategorii osób w wieku 50-64 lata; 
c. w co najmniej 20 % - do grupy/kategorii osób niepełnosprawnych. 

Uzasadnienie: 

Wymienione grupy docelowe zostały zidentyfikowane 
w województwie kujawsko-pomorskim, jako 
szczególnie defaworyzowane na rynku pracy  a 
jednocześnie osoby naleŜące do wyŜej wymienionej grup 
dotychczas w najmniejszym stopniu korzystały ze 
wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oferowanej w ramach Działania 6.2. 
Wobec tego objęcie wsparciem wyŜej wymienionych 
grup/kategorii w ramach realizowanych projektów 
pozwoli na udzielenie pomocy grupom najbardziej 
poŜądanym z punktu widzenia potrzeb regionalnych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Uzasadnienie: 

Zakres usług świadczonych w ramach niniejszego 
Działania jest na tyle uniwersalny, Ŝe nie uzasadnia 
realizacji projektu poza terenem województwa kujawsko-
pomorskiego. Realizowane w Działaniu formy wsparcia, 
skierowane będą do uczestników z terenu województwa, 
w związku z powyŜszym dopuszcza się moŜliwość 
realizacji  takich projektów, które  zapewniają realizację 
usług na jego terenie – w miejscach gwarantujących 
największą dostępność dla grup docelowych.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 
1. Grupę docelową w projekcie  w 70 % stanowią osoby pozostające bez 

zatrudnienia. 
WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Osoby pozostające bez zatrudnienia mają utrudniony 
dostęp do wsparcia w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, w szczególności moŜliwości 
otrzymania wsparcia finansowego  (np. preferencyjnych 
kredytów). Jednocześnie – jako osoby niepracujące 
wymagają zintensyfikowanych działań aktywizujących, z 
których najbardziej skuteczne jest budowanie postaw 
kreatywnych, słuŜących rozwojowi przedsiębiorczości 
oraz wspieranie samozatrudnienia. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projektodawca lub partner na dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w obszarze  merytorycznym, którego 
dotyczy projekt. 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na specyficzne formy wsparcia, znaczną 
wysokość udzielanego wsparcia finansowego oraz 
konieczność posiadania kwalifikacji niezbędnych do 
profesjonalnej oceny biznes planów w ramach Działania 
6.2 projekty winny być realizowane przez podmioty 
posiadające doświadczenie we wdraŜaniu projektów 
wspierających przedsiębiorczość. Przyczyni się to do 
efektywnego i zgodnego z zasadami określonymi w 
programie wydatkowania środków oraz osiągnięcia celów 
Działania.  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projekty skierowane do osób zamieszkujących wyłącznie powiaty o 
największej stopie bezrobocia tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2010 r. 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia podejmowanie aktywnych i 
zapobiegawczych działań na rzecz osób 
pozostających bez zatrudnienia, oraz osób chcących 
podjąć działalność gospodarczą na obszarze 
powiatów, gdzie występuje największy wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego, co uzasadnia 
wzmocnienia interwencji z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. .W związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach o 
największej stopie bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim w celu przyspieszenia ich 
rozwoju i wyrównania poziomu spójności społeczno-
gospodarczej. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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KARTA DZIAŁANIA 6.3 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 1 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: 
 

1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym 
przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z 
wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), 

2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz wspierania 
aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

2. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

Uzasadnienie: 

Projekty skierowane będą do osób/społeczności 
lokalnych/podmiotów zamieszkujących/ 
posiadających siedzibę na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, powinny więc gwarantować 
realizację usług w miejscu zapewniającym 
dostępność dla potencjalnych uczestników projektu. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

Kryteria strategiczne 
1. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o 

dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w obszarze  merytorycznym, którego 
dotyczy projekt. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów 
realizowanych w ramach Działania, Ŝeby udzielane 
wsparcie wynikało z potrzeby społeczności lokalnej np. 
słuŜyło rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tę 
społeczność lub pobudzaniu aktywności, tj. zwiększaniu 
własnych zdolności społeczności lokalnej do 
zdiagnozowania i rozwiązywania problemów  w zakresie 
objętym Działaniem. Rekomendowane kryterium 
urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i daje 
gwarancję zaangaŜowania podmiotów działających na 
poziomie lokalnym w realizację projektu, a jednocześnie 
pozwala na wykorzystanie dotychczasowych 
doświadczeń beneficjenta i/lub partnera w realizacji 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 
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działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

2. Projekt przewiduje realizację inicjatyw oddolnych na obszarach, 
które nie były objęte wsparciem w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie w dotychczas rozstrzygniętych 
konkursach (Lista obszarów, na które  dotychczas nie zostało 
skierowane wsparcie w ramach Działania 6.3 będzie podawana  
w dokumentacji konkursowej). 

 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia realizację inicjatyw oddolnych na 
rzecz społeczności, które dotąd nie wykazywały 
aktywności w aplikowaniu o środki EFS w ramach 
Działania 6.3. Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego występuje znaczne zróŜnicowanie w 
zakresie aktywności lokalnych, niektóre 
gminy/powiaty nie korzystają ze wsparcia EFS  w 
podejmowaniu inicjatyw na rzecz aktywizacji 
zawodowej. W  związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach gdzie 
dotychczas  nie zostało skierowane wsparcie w 
ramach Działania 6.3 w celu pobudzenia aktywności 
w obszarach  wsparcia objętym Działaniem. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

3. Projekt zakłada objęcie 100%  uczestników Indywidualnymi 
Planami Działania 

WAGA  5 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem objęcie wszystkich 
uczestników projektu IPD, który zagwarantuje 
skuteczne przygotowanie do poruszania sie na rynku 
pracy.  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

4. Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób  z 
następujących grup docelowych ( jednej lub kilku): 

        - osób niepełnosprawnych, 
               - osób długotrwale bezrobotnych, 
               - osób w wieku 50-64 lata. 

 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Celem zastosowania  kryterium jest zwiększenie ilości 
projektów, których wdroŜenie wpłynie na 
zmniejszenie odsetka ww grup docelowych. 

Wymienione grupy docelowe zostały zidentyfikowane 
w województwie kujawsko-pomorskim, jako 
szczególnie defaworyzowane na rynku pracy i 
posiadające największe trudności z aktywizacją 
zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne lub 
nieadekwatne do potrzeb pracodawców kwalifikacje, 
ale takŜe utrudniony dostęp do uczestnictwa w 
realizowanych dotychczas projektach). 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

5. Projekt zapewni wykorzystanie  zwalidowanych rezultatów PIW 
EQUAL  w odniesieniu do osób w wieku 50-64 lata lub osób 
długotrwale bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych. 

 

WAGA  5 
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Uzasadnienie: 

PIW EQUAL   dostarcza przykłady dobrych praktyk i 
nowatorskie rozwiązania m.in w aktywizacji osób z 
grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy.  

W zaleŜności od wybranej grupy docelowej naleŜy 
zastosować wybrany rezultat PIW EQUAL 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie projektu (naleŜy 
wskazać we wniosku nr konkretnego rezultatu ze 
strony www. equal.org.pl oraz sposób jego 
wykorzystania). 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

 
 

LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw. X IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 1 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: 
 

1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym 
przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z 
wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), 

2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz wspierania 
aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

2. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

Uzasadnienie: 

Projekty skierowane będą do osób/społeczności 
lokalnych/podmiotów zamieszkujących/ 
posiadających siedzibę na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, powinny więc gwarantować 
realizację usług w miejscu zapewniającym 
dostępność dla potencjalnych uczestników projektu. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

Kryteria strategiczne 
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1. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w obszarze  merytorycznym, którego dotyczy 
projekt. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów 
realizowanych w ramach Działania, Ŝeby udzielane 
wsparcie wynikało z potrzeby społeczności lokalnej np. 
słuŜyło rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tę 
społeczność lub pobudzaniu aktywności, tj. zwiększaniu 
własnych zdolności społeczności lokalnej do 
zdiagnozowania i rozwiązywania problemów  w zakresie 
objętym Działaniem. Rekomendowane kryterium 
urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i daje 
gwarancję zaangaŜowania podmiotów działających na 
poziomie lokalnym w realizację projektu, a jednocześnie 
pozwala na wykorzystanie dotychczasowych 
doświadczeń beneficjenta i/lub partnera w realizacji 
działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

2. Projekt przewiduje realizację inicjatyw oddolnych na obszarach, które 
nie były objęte wsparciem w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie w dotychczas rozstrzygniętych konkursach (Lista 
obszarów, na które  dotychczas nie zostało skierowane wsparcie w 
ramach Działania 6.3 będzie podawana  w dokumentacji konkursowej). 
 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia realizację inicjatyw oddolnych na 
rzecz społeczności, które dotąd nie wykazywały 
aktywności w aplikowaniu o środki EFS w ramach 
Działania 6.3.Na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego występuje znaczne zróŜnicowanie w 
zakresie aktywności lokalnych, niektóre 
gminy/powiaty nie korzystają ze wsparcia EFS  w 
podejmowaniu inicjatyw na rzecz aktywizacji 
zawodowej. W  związku z tym wskazane jest 
preferowanie realizacji projektów na terenach gdzie 
dotychczas  nie zostało skierowane wsparcie w 
ramach Działania 6.3 w celu pobudzenia aktywności 
w obszarach  wsparcia objętym Działaniem. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

3. Projekt zakłada objęcie  100%  uczestników Indywidualnymi Planami 
Działania 

WAGA  5 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem objęcie wszystkich 
uczestników projektu IPD, który zagwarantuje 
skuteczne przygotowanie do poruszania sie na rynku 
pracy.  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

4. Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób  z następujących 
grup docelowych ( jednej lub kilku): 
        - osób niepełnosprawnych, 

               - osób długotrwale bezrobotnych, 
               - osób w wieku 50-64 lata. 

 

WAGA  10 

Uzasadnienie: Celem zastosowania  kryterium jest zwiększenie ilości 
projektów, których wdroŜenie wpłynie na 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 
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zmniejszenie odsetka ww grup docelowych. 

Wymienione grupy docelowe zostały zidentyfikowane 
w województwie kujawsko-pomorskim, jako 
szczególnie defaworyzowane na rynku pracy i 
posiadające największe trudności z aktywizacją 
zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne lub 
nieadekwatne do potrzeb pracodawców kwalifikacje, 
ale takŜe utrudniony dostęp do uczestnictwa w 
realizowanych dotychczas projektach). 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

5. Projekt zapewni wykorzystanie  zwalidowanych rezultatów PIW 
EQUAL  w odniesieniu do osób w wieku 50-64 lata lub osób 
długotrwale bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych. 

 

WAGA  5 

Uzasadnienie: 

PIW EQUAL   dostarcza przykłady dobrych praktyk i 
nowatorskie rozwiązania m.in w aktywizacji osób z 
grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy.  

W zaleŜności od wybranej grupy docelowej naleŜy 
zastosować wybrany rezultat PIW EQUAL 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie projektu (naleŜy 
wskazać we wniosku nr konkretnego rezultatu ze 
strony www. equal.org.pl oraz sposób jego 
wykorzystania). 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRA śANIA PRIORYTETU VI  
 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne testuj ące wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana 
alokacja 6 000 000,00 PLN 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (IP2) 

Tematy dla 
projektów 

innowacyjnych 

1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup 
docelowych wymagających szczególnego wsparcia. 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
uwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

TAK 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
nieuwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

NIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wypracowanie odpowiednich produktów i osiągnięcie 
zakładanych rezultatów realizowanych działań 
wymaga dłuŜszego okresu realizacji. Realizacja 
projektów trwających do 36 miesięcy pozwoli na 
precyzyjne zaplanowanie działań, a tym samym 
przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz 
sprawnego rozliczenia finansowego wdraŜanego 
projektu, a takŜe pozwoli beneficjentom na sprawne i 
elastyczne reagowanie na bieŜące zmiany 
występujące na rynku pracy oraz podjęcie środków 
zaradczych w przypadku wystąpienia trudności w 
realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

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 kujawsko-pomorskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez beneficjenta posiadającego 
biuro/siedzibę na terenie województwa  jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia  oraz 
potrzebą wzmocnienia i stabilizacji lokalnego i 
regionalnego potencjału instytucjonalnego i 
organizacyjnego województwa. 
Ponadto zastosowanie kryterium zwiększy 
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej oraz 
ułatwi projektodawcy szybkie i elastyczne reagowanie 
na zmiany sytuacji na regionalnym rynku pracy, 
potrzeby grupy docelowej oraz ewentualne trudności 
w realizacji projektu. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

3. Proces wdraŜania projektu innowacyjnego uwzględnia testowanie i upowszechnianie 
wypracowanych rezultatów obowiązkowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   
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Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z regionalnego charakteru Priorytetu 
VI PO KL i uzasadnione jest koniecznością 
odniesienia realizowanego projektu do potrzeb 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych (odbiorcy/uŜytkownicy) z obszaru województwa 
kujawsko-pomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych 
(odbiorcy/uŜytkownicy) z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone według 
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację 
społeczno-ekonomiczną w danym regionie, 
uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich i podmiotów z 
terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 

1. Projektodawca lub partner na dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności  w obszarze merytorycznym, którego 
dotyczy projekt. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie kryterium ma na celu zminimalizowanie 
ryzyka, które jest nieodzownym elementem projektów 
innowacyjnych, nastawionych na poszukiwanie 
nowych, skutecznych metod rozwiązania problemów. 
Posiadanie doświadczenia w obszarze zgodnym z 
wybranym Tematem dla projektu innowacyjnego 
pozwoli na lepszy dobór narzędzi do potrzeb grup 
docelowych oraz zapewni prawidłową realizację 
projektu, a tym samym zwiększy szansę osiągnięcia 
zakładanych celów oraz wypracowania efektywnych 
rozwiązań. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

2. Realizacja projektu z wykorzystaniem doświadczeń 
partnera/partnerów zagranicznych w celu adaptacji rozwiązań 
wypracowanych w innym kraju i/lub wypracowania nowych 
rozwiązań, przy czym komponent ponadnarodowy 
zaplanowany jest do realizacji na etapie opracowania wniosku 
o dofinansowanie  i  stanowi maksymalnie 30% wartości 
projektu ogółem. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Udział partnera/partnerów zagranicznych pozwoli na 
wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wypracowanych 
w innych krajach, a tym samym zwiększa moŜliwości 
poszukiwania nowych, skuteczniejszych rozwiązań 
przyczyniających się do wydłuŜenia wieku aktywności 
zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim lub 
rozwoju instrumentów wspierających godzenie Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego. Posiadanie doświadczenia 
przez partnera/partnerów zagranicznych 
zminimalizuje ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, 
a takŜe gwarantuje lepszy dobór instrumentów 
pomocy. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 
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o dofinansowanie projektu PO KL. 

 

3. Odbiorcami produktu, czyli osobami, których problemy będą 
rozwiązywane dzięki nowemu produktowi są osoby naleŜące 
wyłącznie do jednej lub kilku z niŜej wymienionych grup: 

a. osoby nieaktywne zawodowo, 
b. kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy), 
c. osoby w wieku 15-24 lata, 
d. osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w 

gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 
mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców 
zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą, 

e. osoby niepełnosprawne, 
f. osoby w wieku 50-64 lata. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Wymienione grupy docelowe zostały zidentyfikowane 
w województwie kujawsko-pomorskim, jako 
szczególnie defaworyzowane na rynku pracy i 
posiadające największe trudności z aktywizacją 
zawodową (m.in. z uwagi na nieaktualne lub 
nieadekwatne do potrzeb pracodawców kwalifikacje, 
ale takŜe utrudniony dostęp do uczestnictwa w 
realizowanych dotychczas projektach).  

Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

4. Realizacja projektu w partnerstwie instytucji sektora 
publicznego i niepublicznego zakłada jako jeden z rezultatów 
wypracowanie modelu współpracy instytucji sektorów 
publicznego i niepublicznego w zakresie poszukiwania nowych, 
skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup 
docelowych wymagających szczególnego wsparcia. 
 

WAGA  5 

Uzasadnienie: 

Stworzenie modelu  współpracy instytucji z róŜnych 
sektorów wpłynie na wzrost efektywności 
proponowanych rozwiązań i ich kompleksowość oraz 
poprzez szeroką wymianę informacji ograniczy  
ryzyko związane z poszukiwaniem nowych, 
skutecznych  metod rozwiązywania problemów. 
Udział zainteresowanych instytucji od początku 
realizacji projektu w formie partnerstwa zagwarantuje 
im większy wpływ na ostatecznych kształt 
wypracowanego modelu współpracy, który w sposób 
bezpośredni będzie odpowiadał na ich potrzeby. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

 

5. Wypracowane w ramach projektu rozwiązanie ukierunkowane 
jest na kompleksowe wsparcie dla odbiorców produktu czyli 
osób, których problemy będą rozwiązywane dzięki nowemu 
produktowi poprzez zastosowanie kilku instrumentów wsparcia.  

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złoŜonym, 
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego 
projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie 
moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych. 
Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione 
realnymi potrzebami uczestników projektu, 
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz 
opracowaniem  instrumentów pozwalającymi na 
zwiększenie efektywności wydatkowania środków. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku 
o dofinansowanie projektu PO KL 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 
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D.2 Projekty innowacyjne upowszechniaj ące wdra Ŝane w trybie konkursowym 

LP. 
Konkursu D.2.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty  

Planowana 
alokacja  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
uwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
nieuwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

 

Uzasadnienie:  

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  

4.  WAGA   
 

Uzasadnienie:  

 
Projekty systemowe, których realizacja jest kontynu owana 

 
D.3.1 Projekty innowacyjne testuj ące wdra Ŝane w trybie systemowym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Nr umowy z KSI i 
tytuł projektu 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w 
który wpisuje się 

dany projekt 

 

Temat, w ramach 
którego 

realizowany jest 
dany projekt 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

 

Beneficjent 
systemowy  
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Okres realizacji 
projektu  

Kwota 
poniesionych / 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w latach 
2007-2010  w roku 

2011  ogółem w 
projekcie  

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
latach 2007-

2010 
 

Rezultaty 
w roku 
2011 

 

Rezultaty na 
koniec 

realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie s ię w 2011 r.  

 
D.4.1 Projekty innowacyjne testuj ące wdra Ŝane w trybie systemowym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Planowany tytuł 
projektu 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w 
który wpisuje się 

dany projekt 

 

Temat, w ramach 
którego 

realizowany jest 
dany projekt 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

 

Beneficjent 
systemowy  

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w roku 2011  ogółem w 
projekcie  



31 
 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
roku 2011  

Rezultaty na 
koniec realizacji 

projektu 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. 

Uzasadnienie:  

2. 

Uzasadnienie:  

3. 

Uzasadnienie:  

 
Projekty systemowe, których realizacja jest kontynu owana 

 
D.5.1 Projekty innowacyjne upowszechniaj ące wdra Ŝane w trybie systemowym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Nr umowy z KSI i 
tytuł projektu  

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w 
który wpisuje się 

dany projekt 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

 

Beneficjent 
systemowy  

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
poniesionych / 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w latach 
2007-2010 

 w roku 
2011 

 ogółem w 
projekcie 

 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
latach 2007-

2010 
 

Rezultaty 
w roku 
2011 

 

Rezultaty na 
koniec 

realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. 

Uzasadnienie:  

2. 

Uzasadnienie:  

3. 

Uzasadnienie:  
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Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie s ię w 2011 r.  
 

D.6.1 Projekty innowacyjne upowszechniaj ące wdra Ŝane w trybie systemowym 

Instytucja odpowiedzialna 
za realizację projektów 
innowacyjnych: IP / IP2 

 

Planowany tytuł projektu 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

 

Beneficjent systemowy  

Okres realizacji projektu  

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie 

w roku 
2011  ogółem w 

projekcie  

Skrócony opis produktu/ów 
oraz rezultaty planowane 
do osiągnięcia w ramach 

projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ó
w 

 

Rezultaty 
w roku 
2011 

 
Rezultaty na 

koniec realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. 

Uzasadnienie:  

2. 

Uzasadnienie:  

3. 

Uzasadnienie:  
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E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 6.1.1 

LP. 
Konkursu E.1.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 3 000 000,00 PLN 

 
 
 

Typ/typy projektów  
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 

konkursu  

1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez 
zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 
oraz moŜliwości 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; 

4. realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka 
z następujących form wsparcia: 

� pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
� staŜe/praktyki zawodowe, 
� szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych; 
5. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej 

i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów 
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 

6. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał 
zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyŜej 50 
km od miejsca zamieszkania. 

7. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod 
organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
praca rotacyjna). 

8. organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie 
pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji  na 
rynku pracy. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań; 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-8 

2. prowadzenie badań i analiz; 
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

1-8 

3. przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 
publikacji, opracowań, raportów; 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-8 

4. adaptowanie rozwiązań wypracowanych w 
innym kraju; 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-8 

5. doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, 
wizyty studyjne; 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-8 

6. wypracowywanie nowych rozwiązań. 
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

1-8 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
NIE 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
    TAK 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Realizacja projektu z wykorzystaniem doświadczeń partnera/partnerów zagranicznych w celu 
adaptacji rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub wypracowania nowych rozwiązań, 
przy czym komponent ponadnarodowy zaplanowany jest do realizacji na etapie opracowania 
wniosku o dofinansowanie. 
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Uzasadnienie: 

Udział partnera/partnerów 
zagranicznych pozwoli na 
wykorzystanie wiedzy i doświadczeń 
wypracowanych w innych krajach, a 
tym samym zwiększa moŜliwości 
poszukiwania nowych, 
skuteczniejszych rozwiązań 
przyczyniających  do łagodzenia 
problemów rynku pracy a takŜe 
gwarantuje lepszy dobór 
instrumentów pomocy. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-8 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Koncentracja beneficjenta na 
opracowaniu dwóch wniosków o 
dofinansowanie projektu prowadzi do 
pełniejszego zdiagnozowania 
potrzeb grup docelowych, do których 
kierowane będzie wsparcie, co 
powinno skutkować trafniejszym 
dostosowaniem wsparcia 
zaprojektowanego we wniosku do 
rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w 
zakresie aktywizacji zawodowej na 
określonym terenie. Ograniczenie 
liczby wniosków o dofinansowanie 
przygotowywanych przez jednego 
beneficjenta powinno równieŜ 
prowadzić do podniesienia poziomu 
jakości aplikacji składanych w 
odpowiedzi na konkurs, a w 
konsekwencji do bardziej sprawnego 
i zgodnego z załoŜeniami wdraŜania 
projektu. Pozwoli równieŜ uniknąć 
sytuacji, w której wnioskodawca 
składa w ramach jednego konkursu 
kilka wniosków, nie posiadając 
odpowiedniego potencjału do ich 
realizacji.  
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie Rejestru wniosków 
złoŜonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-8 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego 
 (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup 
docelowych z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest 
uzasadnione regionalnym 
charakterem wsparcia.  
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla 
poszczególnych województw na 
finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały 
podzielone według określonego 
algorytmu, uwzględniającego 
sytuację społeczno-ekonomiczną w 
danym regionie, uzasadnionym jest, 
Ŝe za ich pomocą  wzmacniany 
będzie potencjał zasobów ludzkich z 
terenu województwa kujawsko-

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-7 
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pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL. 

4. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%,, 

Uzasadnienie: 

Podjęcie zatrudnienia lub pracy na 
własny rachunek przez osoby 
pozostające bez zatrudnienia 
stanowi nadrzędny cel wszystkich 
projektów realizowanych w ramach 
Priorytetu VI PO KL. Efektywność 
zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby 
uczestników projektu, którzy podjęli 
zatrudnienie w rezultacie 
otrzymanego wsparcia do liczby 
wszystkich uczestników objętych 
wsparciem w ramach projektu, 
świadczy o odpowiednim doborze 
działań podejmowanych w ramach 
projektu do potrzeb grupy docelowej 
oraz potrzeb regionalnego rynku 
pracy. Zapewnia równieŜ wysoką 
wydajność wykorzystania środków 
przyznanych na realizację projektu. 
Wskazanie minimalnego poziomu 
efektywności zatrudnieniowej w 
ramach realizowanych konkursów 
ma zmobilizować  beneficjentów do 
dokonania rzeczywistej diagnozy 
potrzeb dotyczących kwalifikacji 
zawodowych  z punktu widzenia 
zatrudnienia u konkretnych 
pracodawców. Diagnoza taka 
powinna zostać dokonana juŜ na 
etapie przygotowania wniosku o 
dofinansowanie a odsetek osób, 
które znajdą zatrudnienie w wyniku 
realizacji projektu powinien zostać 
wykazany nie później niŜ do końca 
realizacji projektu.  
Spełnienie powyŜszego kryterium 
będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL.   

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-7 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe 
wsparcie dla osób poprzez zastosowanie kilku 
instrumentów wsparcia w odniesieniu do kaŜdego 
uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego 
prowadzącego do dostarczenia/podwyŜszenia 
kwalifikacji zawodowych (np. IPD + szkolenie; 
doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy + 
szkolenie + /lub staŜ). 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja zawodowa jest 
procesem złoŜonym, obejmującym 
oddziaływanie w róŜnych sferach 
funkcjonowania człowieka i 
wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach 
realizowanego projektu. 
Uzasadnione jest zatem stosowanie 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-7 
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moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych, obejmujących np. 
diagnozę potrzeb, opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania, 
szkolenie, staŜ/praktykę zawodową. 
Kompleksowe wsparcie powinno być 
uzasadnione realnymi potrzebami 
uczestników projektu, 
poprzedzonymi analizą potrzeb i 
oczekiwań oraz opracowaniem IPD 
pozwalającymi na zwiększenie 
efektywności wydatkowania 
środków. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL. 

2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie 
osoby pozostające bez zatrudnienia naleŜące do 
jednej lub kilku z niŜej wymienionych grup: 
a. kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz 

wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dzieci), 

b. osoby w wieku 50-64 lata, 
c. osoby niepełnosprawne. 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

 

Wymienione grupy docelowe zostały 
zidentyfikowane w województwie 
kujawsko-pomorskim, jako 
szczególnie defaworyzowane na 
rynku pracy i posiadające największe 
trudności z aktywizacją zawodową 
(m.in. z uwagi na nieaktualne lub 
nieadekwatne do potrzeb 
pracodawców kwalifikacje, ale takŜe 
utrudniony dostęp do uczestnictwa w 
realizowanych dotychczas 
projektach). 

 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-7 

 
3. Projekty skierowane do osób zamieszkujących 

wyłącznie powiaty o największej stopie bezrobocia 
tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2010 r. 

WAGA  10 

 Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia podejmowanie 
aktywnych i zapobiegawczych 
działań na rzecz osób pozostających 
bez zatrudnienia, zarówno 
zarejestrowanych jako bezrobotne, 
jak  i biernych zawodowo na 
terenach o najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego  
wyraźnie zaznacza się koncentracja 
wsparcia na terenach największych 
ośrodków miejskich. Na obszarze 
niektórych powiatów projekty dotąd 
nie były realizowane lub były 
realizowane w niewielkim wymiarze, 
przy czym w większości są to 
powiaty, gdzie występuje największy 
wskaźnik bezrobocia 
rejestrowanego, wymagające 
wzmocnienia interwencji z 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1-7 
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Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z tym 
wskazane jest preferowanie realizacji 
projektów na terenach o największej 
stopie bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim w celu 
przyspieszenia ich rozwoju i 
wyrównania poziomu spójności 
społecznej. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści Wniosku o 
dofinansowanie projektu PO KL. 

 
 

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynu owana 
 

E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie systemowym 
Nr Działania / 
Poddziałania  

Wyodrębniony projekt  
współpracy 

ponadnarodowej/ 
Projekt z komponentem 

ponadnarodowym 

 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

 Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 

projektu 

 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

 

Beneficjent systemowy  

Czy typ projektu 
(operacji) został 

przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK  JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu  

Kwota poniesionych / 
planowanych wydatków 

w projekcie 

w latach 
2007- 
2010 

 w roku 
2011  ogółem w 

projekcie  

Rezultaty planowane do 
osiągnięcia w ramach 

projektu 

w latach 
2007- 
2010 

 w roku 
2011  

na koniec 
realizacji 
projektu 

  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  
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Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
 
 
Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie s ię w 2011 r.  

 
E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie systemowym 

Nr Działania / 
Poddziałania  

Wyodrębniony projekt  
współpracy 

ponadnarodowej/ 
Projekt z komponentem 

ponadnarodowym 

 

Planowany tytuł projektu 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

 Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 

projektu 

 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

 

Beneficjent systemowy  

Czy typ projektu 
(operacji) został 

przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK  JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu  

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie 

w roku 
2011  ogółem w 

projekcie  

Rezultaty planowane do 
osiągnięcia w ramach 

projektu 

w roku 
2011  

na koniec 
realizacji 
projektu 

  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. 

Uzasadnienie:  

2. 

Uzasadnienie:  

3. 

Uzasadnienie:  
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F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE 

Tytuł projektu 
indywidualnego  

Beneficjent projektu 
indywidualnego  

Okres realizacji 
projektu/typu projektu  

Czy projekt stanowi 
element grupy projektów 

(naleŜy wskazać 
ewentualne powiązania)? 

 

Wielkość planowanych 
wydatków w roku 

obowiązywania Planu 
działania  

 
Całkowity budŜet projektu 

indywidualnego  

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu 

twarde 
w roku 
2010 

−    na koniec 
realizacji 
projektu 

−    

miękkie −  −  

 
 

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ ĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 
1. Na poziomie krajowym komplementarność programów i instrumentów finansowanych ze środków 

wspólnotowych jest zapewniona poprzez instytucję Komitetu Koordynacji. 
2. Na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego komplementarność jest zapewniona: 

a.  proceduralnie, poprzez tryb powstawania i akceptacji Planu działania (powołana została grupa 
robocza ds. opracowania PD przy PKM PO KL); 

b. poprzez ciągły nadzór członków PKM PO KL, którzy jednocześnie wchodzą w skład KM RPO oraz 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nadzorującego przygotowanie Planu działania dla 
Priorytetu VI PO KL oraz realizację RPO i PROW; 

c. połoŜenie szczególnego nacisku na powiązanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 
6.1.3 z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na obszarze poszczególnych powiatów, co zapewni wysoką skalę oddziaływania 
projektów w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego realizowanych w ramach PO KL oraz 
RPO w województwie kujawsko-pomorskim. 

Ponadto Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie podpisanego porozumienia z PARP zapewnia 
komplementarność działań podejmowanych przez Punkty Konsultacyjne oraz Punkty Informacyjne w zakresie 
popularyzacji informacji o funduszach europejskich. Dodatkowo działające w regionie kujawsko-pomorskim 
Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapewniają 
komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw 
finansowanych z EFS w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności  PO KL. Punkty Konsultacyjne świadczą usługi 
zarówno dla przedsiębiorców jak równieŜ dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w 
zakresie m. in. moŜliwości pozyskiwania wsparcia na Realizacje projektów finansowanych ze środków 
europejskich i publicznych w latach 2007-2013, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz 
specjalistycznych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym czy proeksportowym.   
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h 
 

Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2011 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu , w tym 42935 59966 71,60%

 - liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania 38 000 20614 184,34%
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem) 7403 5444 135,98%

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 

241 253 95,26%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie  aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne 

30% 45% n/d

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

43% 100% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w  ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (ogółem)

7403 5989 123,61%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
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Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2011 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym 16 373 14609 112,07%
- osoby z terenów wiejskich 7 648 4256 179,70%

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 968 1461 66,26%

% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 
dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) 

5% 100% n/d

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób 
młodych (15-24 lata) 

32% 50% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)

968 1461 66,26%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
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Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2011 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zakończyły 
udział w projekcie, w tym

27 400 24997 109,61%

- osoby niepełnosprawne 1 600 1723 92,86%
- osoby długotrwale bezrobotne 16 500 7444 221,66%
- osoby z terenów wiejskich 20 000 8899 224,74%
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzymały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym

3 562 2499 142,54%

- osoby niepełnosprawne 95 172 55,23%
- osoby długotrwale bezrobotne 2125 744 285,62%
- osoby z terenów wiejskich 2502 890 281,12%
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych 99 34 291,18%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w 

32% 45% n/d

- osoby niepełnosprawne 25% 35% n/d
- osoby długotrwale bezrobotne 34% 50% n/d
- osoby z terenów wiejskich 33% 50% n/d
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) 3562 2499 142,54%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
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Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osi ągni ęcia do ko ńca 
2011 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie 6623 8733 75,84%

Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 444 611 72,67%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w 
wieku 50-64 lata 

31, 5% 40% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)

444 611 72,67%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób powyŜej 45 roku zycia, które zakończyły udział w projektach realizowanych w 
ramach Działania

9417 9600 98,09%

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I  PODDZIAŁANIA 
(wył ącznie kwoty środków publicznych) 

 
WOJEWÓDZTWO kujawsko-pomorskie
Plan finansowy
PRIORYTET VI

Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Po ddziałania

Ogółem 
publiczne BudŜet państwa BudŜet JST Fundusz Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 6.1 69 351 900,00 385 111 735,38 71 164 942,00 20 629 000,00 375 159,00 50 160 783,00 0,00 22 175 000,00 81 625 000,00
Poddziałanie 6.1.1* 15 951 900,00 60 081 713,54 17 592 000,00 17 592 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00 9 700 000,00
Poddziałanie 6.1.2* 3 400 000,00 13 084 414,61 3 572 942,00 3 037 000,00 375 159,00 160 783,00 0,00 175 000,00 3 325 000,00
Poddziałanie 6.1.3 50 000 000,00 311 945 607,23 50 000 000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 68 600 000,00
Działanie 6.2 11 000 000,00 86 173 573,26 23 897 000,00 23 897 000,00 0,00 0,00 0,00 18 603 000,00 17 000 000,00
Działanie 6.3* 2 000 000,00 5 205 617,90 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 1 800 000,00
RAZEM 
PRIORYTET VI 82 351 900,00 476 490 926,54 96 461 942,00 45 926 000,00 375 159,00 50 160 783,00 0,00 41 078 000,00 100 425 000,00
w tym projekty 
innowacyjne 12 000 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00 10 000 000,00 1 250 000,00
w tym projekty 
współpracy 
ponadnarodowej 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Wartość wydatków 
w zatwierdzonych  

wnioskach o 
płatno ść w danym 

roku

2011 r. Kontraktacja 
2011 r.

Kontraktacja 
narastaj ąco (w 

tym 2011 r.)

Wydatki 2011 r. Wydatki 2012-2015 
wynikaj ące z 
kontraktacji 
narastaj ąco

*) w IV kwartale 2011 r. w Poddziałaniu 6.1.2 , w III kwartale 2011 r. w Działaniu 6.3 oraz w II i III kwartale 2011 r. w Poddziałaniu 6.1.1  planowane jest ogłoszenie konkursów, w których faktyczna kontraktacja 
środków nastąpi najwcześniej w I kwartale 2012 r. 
Planowana alokacja w ramach tych konkursów to: 
 W Poddziałaniu 6.1.1 – 14 000 000,00 PLN 
W Poddziałaniu 6.1.2 – 3 500 000,00 PLN 
W Działaniu 6.3 – 1 000 000,00 PLN 
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Toruń, 17-12-2010 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upowaŜnionej 

 

 

 
 


