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Słownik pojęć

Słownik pojęć

osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej
chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne
zawodowo. Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w
pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w
tym członek rodziny bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane
za bierne zawodowo.

osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej
chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), są uznawane za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.

Pkt. 2.1.2, pkt b), pkt c), pkt d) oraz pkt e) wraz
z przypisami

Pkt. 2.1.2, pkt b), pkt c), pkt d) oraz pkt e) wraz
z przypisami

2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy:

2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy:

a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

identyfikacja potrzeb osób biernych oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego,

identyfikacja potrzeb osób biernych oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego,

kompleksowe i indywidualne pośrednictwo
pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej
osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej, w
tym
podnoszenia
lub
uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

kompleksowe i indywidualne pośrednictwo
pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej
osoby lub poradnictwo zawodowe w
zakresie
planowania
rozwoju
kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji
zawodowych,

b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych
3
umiejętności i kompetencji :
nabywanie,
podwyższanie
lub
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez

b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych
3
umiejętności i kompetencji :
nabywanie,
podwyższanie
lub
dostosowywanie
kompetencji
i/lub
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w
kontekście
zidentyfikowanych
potrzeb

wysokiej jakości szkolenia

45

osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in.
456
poprzez wysokiej jakości szkolenia

3

Usługi szkoleniowe powinny być realizowane
przez instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej.
4

Efektem szkolenia jest nabycie kwalifikacji
zawodowych lub nabycie kompetencji
potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.
certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie
kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest
weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie
egzaminu)
5

Osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium w wysokości nie większej
niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin
szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie – w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość
stypendium ustala się proporcjonalnie
c) wsparcie
zdobycia
doświadczenia
zawodowego
wymaganego
przez
pracodawców:
nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia
zawodowego oraz praktycznych umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu,
6
m.in. poprzez staże i praktyki, które są
zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca
2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz.
UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz Polskimi
7
Ramami Jakości Praktyk i Staży
6

W okresie odbywania stażu stażyście
przysługuje miesięczne stypendium w wysokości
nie większej niż kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu
zrealizowanych przez stażystę

3

Usługi szkoleniowe powinny być realizowane
przez instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej.
4

Efektem szkolenia jest nabycie kwalifikacji
zawodowych lub nabycie kompetencji
potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.
certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji
jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie
egzaminu).
5

Osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium w wysokości 120%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin
szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie – w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość
stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że
stypendium to nie może być niższe niż 20%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Kwota stypendium jest kwotą brutto
nie uwzględniającą składek na ubezpieczenie
społeczne płaconych przez płatnika tj.
beneficjenta.
6

Osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie
jego trwania, można pokryć koszty opieki nad
dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami
zależnymi w wysokości uzgodnionej, nie wyższej
jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
c) wsparcie zdobycia doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców:
nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia
zawodowego
oraz
praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania
7 8
danego zawodu, m.in. poprzez staże
i
praktyki, które są zgodne z zaleceniem Rady
z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram
jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z
27.03.2014, str. 1) oraz Polskimi Ramami
9
Jakości Praktyk i Staży ,

7

Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna
jest na stronie: http://polskie-ramy-jakosci-stazy-ipraktyk
wsparcie
zatrudnienia
osoby
biernej
zawodowo u przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy,
stanowiące
zachętę
do
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów
8
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u
których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia, refundację wyposażenia lub
doposażenia stanowiska,

7

W okresie odbywania stażu stażyście
przysługuje miesięczne stypendium w wysokości
120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu

8

Wsparcie w postaci zatrudnienia
subsydiowanego realizowane jest na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 wydanego na
podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej.
9

wolontariat ,
9

Formę wolontariatu przybiera staż realizowany
w organizacjach pozarządowych
d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób,
u
których
zidentyfikowano
problem
z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do
pracy lub wstępnego zagospodarowania w
nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie
środków na zasiedlenie,
e) działania
skierowane
niepełnosprawnych:

do

osób

niwelowanie barier jakie napotykają osoby
niepełnosprawne w zakresie zdobycia
i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez
10
zatrudnienie
wspomagane ,
w
tym
finansowanie pracy asystenta osobistego
11
i/lub trenera pracy , który może zostać
wsparty
przez
psychologa,
doradcę
zawodowego lub terapeutów.
10

Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia
trenera pracy, w ramach zatrudnienia
wspomaganego, wynika z indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, ale nie może być
dłuższy niż 24 miesiące
11

Zgodnie z wymaganiami dla trenera pracy
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020. Wymiar czasu pracy i okres
zatrudnienia trenera pracy, w ramach zatrudnienia
wspomaganego, wynika z indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, ale nie może być
dłuższy nic 24 miesiące.

wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w
przypadku niższego wymiaru godzin, wysokość
stypendium ustala się proporcjonalnie. Kwota
stypendium jest kwotą brutto nie uwzględniającą
składek na ubezpieczenie społeczne płaconych
przez płatnika tj. beneficjenta. W przypadku osób
z niepełnosprawnością zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności miesięczne stypendium
przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba
godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin
miesięcznie.
8

Osobom uczestniczącym w stażu, w trakcie
jego trwania, można pokryć koszty opieki nad
dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami
zależnymi w wysokości uzgodnionej, nie wyższej
jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
9

Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna
jest na stronie: www.stazeipraktyki.pl/program
wsparcie
zatrudnienia
osoby
biernej
zawodowo u przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy,
stanowiące
zachętę
do
zatrudnienia,
m.in.
poprzez
pokrycie
10
kosztów subsydiowania zatrudnienia dla
osób,
u
których
zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia, refundację
wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
10

Wsparcie w postaci zatrudnienia
subsydiowanego realizowane jest na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 wydanego na
podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej.
11

wolontariat ,
11

Formę wolontariatu przybiera staż realizowany
w organizacjach pozarządowych
d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób,
u których zidentyfikowano problem
z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in.
poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub
wstępnego zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie
12
środków na zasiedlenie ,
12

Wsparcie mobilności geograficznej musi być
realizowane na zasadach określonych w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020
e) działania

skierowane

do

osób

niepełnosprawnych:
niwelowanie barier jakie napotykają osoby
niepełnosprawne w zakresie zdobycia
i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez
zatrudnienie
wspomagane,
w
tym
finansowanie pracy asystenta osobistego
13
i/lub trenera pracy , który może zostać
wsparty
przez
psychologa,
doradcę
zawodowego lub terapeutów.
13

Zgodnie z wymaganiami dla trenera pracy
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020. Wymiar czasu pracy i okres
zatrudnienia
trenera
pracy,
w
ramach
zatrudnienia
wspomaganego,
wynika
z
indywidualnych
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami, ale nie może być
dłuższy nic 24 miesiące.
Pkt. 2.1.3. wraz z przypisem

Pkt. 2.1.3. wraz z przypisem

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do
następującej grupy odbiorców: Osoby bierne
12
zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujące
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich
13
kwalifikacjach ).
12
Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za
osoby bierne zawodowo. Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), są uznawane za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do
następującej grupy odbiorców: Osoby bierne
14
zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
(tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich
15
kwalifikacjach ).
14
Osoby, które w danej chwili nie tworzą
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w
tym członek rodziny bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność) nie są
uznawane za bierne zawodowo.
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Osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową
Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Definicja
poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 20142020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych
EFS monitorowanych we wszystkich PI. Osoby
przystępujące do projektu należy wykazać raz,
uwzględniając najwyższy ukończony poziom
ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w
projekcie, tj.: - programy w ramach poziomu
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Osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową
Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Definicja
poziomów wykształcenia
(ISCED)
została
zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 w części dotyczącej
wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we
wszystkich PI. Osoby przystępujące do projektu
należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy
ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie, tj.: - programy w
ramach poziomu ISCED 1 – wykształcenie
podstawowe – ma na celu przekazywanie

ISCED 1 – wykształcenie podstawowe – ma na
celu przekazywanie uczniom podstawowych
umiejętności w zakresie czytania, pisania i
matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania
oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy
do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów
wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak
również przygotowania się do kształcenia
średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie
podstawowym,
bez
specjalizacji
lub
ze
specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym
warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia
jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z
prawem, osoby przystępujące do nauki na tym
poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej
niż 7 lat.. - programy w ramach poziomu ISCED 2
– wykształcenie gimnazjalne – służy rozwojowi
umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1.
Celem edukacyjnym w tym zakresie jest
stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się
przez całe życie, które systemy edukacji mogą
rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia.
Programy nauczania na tym poziomie są
zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na
określone przedmioty, wprowadzając pojęcia
teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć
tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum
rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.
Uczniowie przystępują do nauki na poziomie
gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem
życia. Osoby przystępujące do projektu należy
wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy
ukończony poziom
ISCED,
z
wyjątkiem
uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze
poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w
kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku
szkolnego.. - programy w ramach poziomu ISCED
3 – wykształcenie ponadgimnazjalne – ma na celu
uzupełnienie
wykształcenia
średniego
i
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub
umożliwienie osobom uczącym się nabycia
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia.
Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie
zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy
na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub
13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1
(lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym
najczęściej jest to okres 12 lat.. - programy w
ramach poziomu ISCED4 – wykształcenie
policealne – ma na celu umożliwienie uczącym
się zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji
na poziomie niższym od poziomu studiów
wyższych. Programy na poziomie ISCED 4 poziom policealny – są opracowane tak, aby
zapewnić osobom, które ukończyły naukę na
poziomie ISCED 3, zdobycie kwalifikacji
niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach
wyższych lub do podjęcia pracy, jeżeli kwalifikacje
nabyte przez nich na poziomie ISCED 3 tego nie
umożliwiają. Biorąc pod uwagę kompleksowość

uczniom podstawowych umiejętności w zakresie
czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności
czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie
solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia
kluczowych
obszarów
wiedzy,
rozwoju
osobistego
i
społecznego,
jak
również
przygotowania się do kształcenia średniego I
stopnia.
Dotyczy
nauki
na
poziomie
podstawowym,
bez
specjalizacji
lub
ze
specjalizacją w niewielkim stopniu. Jedynym
warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia
jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z
prawem, osoby przystępujące do nauki na tym
poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej
niż 7 lat.. - programy w ramach poziomu ISCED 2
– wykształcenie gimnazjalne – służy rozwojowi
umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1.
Celem edukacyjnym w tym zakresie jest
stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się
przez całe życie, które systemy edukacji mogą
rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia.
Programy nauczania na tym poziomie są
zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane
na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia
teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć
tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum
rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.
Uczniowie przystępują do nauki na poziomie
gimnazjum są zwykle pomiędzy 12 a 13 rokiem
życia. Osoby przystępujące do projektu należy
wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy
ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem
uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze
poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w
kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku
szkolnego.. - programy w ramach poziomuISCED
3 – wykształcenie ponadgimnazjalne – ma na
celu uzupełnienie wykształcenia średniego i
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub
umożliwienie osobom uczącym się nabycia
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia.
Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie
zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy
na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub
13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1
(lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym
najczęściej jest to okres 12 lat.. - programy w
ramach poziomu ISCED4 – wykształcenie
policealne – ma na celu umożliwienie uczącym
się zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji
na poziomie niższym od poziomu studiów
wyższych. Programy na poziomie ISCED 4 poziom policealny – są opracowane tak, aby
zapewnić osobom, które ukończyły naukę na
poziomie ISCED 3, zdobycie kwalifikacji
niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach
wyższych lub do podjęcia pracy, jeżeli
kwalifikacje nabyte przez nich na poziomie
ISCED 3 tego nie umożliwiają. Biorąc pod uwagę
kompleksowość treści, programy na poziomie

treści, programy na poziomie ISCED 4 nie mogą
być uznawane za programy kształcenia
wyższego, chociaż zdecydowanie odnoszą się do
nauczania na poziomie policealnym. Ukończenie
programu na poziomie ISCED 3 jest warunkiem
przystąpienia do programów na poziomie ISCED
4. Programy nauczania na tym poziomie
przygotowują do bezpośredniego wejścia na
rynek pracy. Niektóre systemy edukacji oferują na
tym poziomie programy ogólne. Ww. definicje na
podstawie:
ISCED
2011
(UNESCO):
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf

ISCED 4 nie mogą być uznawane za programy
kształcenia wyższego, chociaż zdecydowanie
odnoszą się do nauczania na poziomie
policealnym. Ukończenie programu na poziomie
ISCED 3 jest warunkiem przystąpienia do
programów na poziomie ISCED 4. Programy
nauczania na tym poziomie przygotowują do
bezpośredniego wejścia na rynek pracy. Niektóre
systemy edukacji oferują na tym poziomie
programy ogólne. Ww. definicje na podstawie:
ISCED
2011
(UNESCO):
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf

Pkt. 3.4.2. Wskaźniki produktu

Pkt. 3.4.2. Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu zgodne ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Wskaźniki produktu zgodne ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie (CI) [osoby]

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie (CI) [osoby]

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (CI) [osoby]

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (CI) [osoby]

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie [osoby]

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie [osoby]

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie [osoby]

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
w programie [osoby]

Liczba osób, które nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu [osoby]

Pkt. 3.4.3. Wskaźniki rezultatu

Pkt. 3.4.3. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 - 2020

Wskaźniki rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 - 2020

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźników
do zrealizowania w
ramach konkursu nr:
RPZP.06.05.00IP.02-32-K17/16

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźników
do zrealizowania w
ramach konkursu nr:
RPZP.06.05.00IP.02-32-K17/16

Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu (C)
[osoby]

45%

Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po
opuszczeniu programu (C)
[osoby]

45%

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CI) [osoby]

31%

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CI) [osoby]

31%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób w wieku 50 lat i więcej [%]

33%

Liczba osób, które nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby]

nie określono

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
kobiet [%]

39%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób w wieku 50 lat i więcej [%]

33%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób z niepełnosprawnościami
[%]

33%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób o niskich kwalifikacjach [%]

38%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
kobiet [%]

39%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób z niepełnosprawnościami
[%]

33%

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do
osób o niskich kwalifikacjach [%]

38%

Pkt. 4.2 Kryteria dopuszczalności, pkt 3
Zgodność z wymogami pomocy publicznej,
opis znaczenia kryterium

Pkt. 4.2 Kryteria dopuszczalności, pkt 3
Zgodność z wymogami pomocy publicznej,
opis znaczenia kryterium

W przypadku projektów objętych regułami
pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U.
2015, poz. 1073).
Wnioskodawca planując w projekcie wsparcie
objęte regułami pomocy publicznej i/lup pomocy
de minimis powinien odpowiednio oznaczyć
wydatki w budżecie projektu.
Dodatkowe informacje nt. pomocy publicznej i/lub
pomocy de minimis znajdują się w części 5.2
niniejszego Regulaminu konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Jeżeli dotyczy: spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.

W przypadku projektów objętych regułami
pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.
U. 2015, poz. 1073).
Wnioskodawca planując w projekcie wsparcie
objęte regułami pomocy publicznej i/lup pomocy
de minimis powinien odpowiednio oznaczyć
wydatki w budżecie projektu.
Dodatkowe informacje nt. pomocy publicznej i/lub
pomocy de minimis znajdują się w części 5.2
niniejszego Regulaminu konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu, w
szczególności na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu, w szczególności na
podstawie treści przedstawionych uzasadnień w
teście pomocy w punkcie A.12. wniosku oraz na
podstawie budżetu projektu, a prawdziwość
oświadczenia Beneficjenta dot. poziomu
otrzymanej pomocy de minimis (na dzień
publikacji wniosku) – jeżeli dotyczy zostanie
dodatkowo zweryfikowana w ogólnodostępnym
systemie udostępniania danych o pomocy
publicznej SUDOP
(https://sudop.uokik.gov.pl/home)
Jeżeli dotyczy: spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy

Ocena
spełniania
kryterium
polega
na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie
dotyczy

Pkt.
4.2
Szczegółowe
kryteria
dopuszczalności, str. 28 pkt 2 Zgodność
wsparcia, opis znaczenia kryterium, ppkt. 1

Pkt.
4.2
Szczegółowe
kryteria
dopuszczalności, str. 28 pkt 2 Zgodność
wsparcia, opis znaczenia kryterium, ppkt. 1

We wniosku należy wyraźnie zapisać, że grupa
docelowa uzyskująca wsparcie w ramach projektu
jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 oraz
Regulaminem konkursu, tj. typem projektu 2 w
ramach działania 6.5.
Poprzez osoby bierne zawodowo rozumie się
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za
osoby bierne zawodowo. Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), są uznawane za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.

We wniosku należy wyraźnie zapisać, że grupa
docelowa uzyskująca wsparcie w ramach
projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020
oraz Regulaminem konkursu, tj. typem projektu 2
w ramach działania 6.5.
Poprzez osoby bierne zawodowo rozumie się
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w
tym członek rodziny bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność) nie są
uznawane za bierne zawodowo.

Ponadto, we wniosku o dofinansowanie należy
wskazać, że osoby objęte wsparciem są
mieszkańcami
województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego (w przypadku osób
fizycznych – pracujących, uczących się lub
zamieszkujących na obszarze województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego). Oznacza to, że uczestnik
projektu nie musi być zameldowany na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto, we wniosku o dofinansowanie należy
wskazać, że osoby objęte wsparciem są
mieszkańcami
województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego (w przypadku osób
fizycznych – pracujących, uczących się lub
zamieszkujących na obszarze województwa
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego). Oznacza to, że uczestnik
projektu nie musi być zameldowany na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.1. Beneficjent w ramach przedmiotowego
konkursu zobowiązany jest do stosowania
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.

5.3.1. Beneficjent w ramach przedmiotowego
konkursu zobowiązany jest do stosowania
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 z dnia 2 listopada 2016 r.

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.2. Sposób i metodologia mierzenia
kryterium efektywności zatrudnieniowej w
projekcie:

5.3.2. Sposób i metodologia mierzenia
kryterium efektywności zatrudnieniowej w
projekcie:

W umowie o dofinansowanie projektu,
Beneficjenci zobowiązani są do przedstawienia
informacji niezbędnych do weryfikacji tego
kryterium zgodnie z poniższymi warunkami:

W umowie o dofinansowanie projektu,
Beneficjenci zobowiązani są do przedstawienia
informacji niezbędnych do weryfikacji tego
kryterium zgodnie z poniższymi warunkami:

a) efektywność zatrudnieniowa jest mierzona
wśród uczestników projektu, którzy w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami
biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które
w ramach projektu lub po zakończeniu jego
realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub
otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej;

a) efektywność zatrudnieniowa jest mierzona
wyłącznie wśród tych uczestników projektu,
którzy w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie byli osobami biernymi zawodowo, z
wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub
po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w
formach szkolnych lub otrzymały środki na
podjęcie działalności gospodarczej;

b) zakończenie udziału w projekcie to
zakończenie uczestnictwa w formie lub formach
wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika
w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w
projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż
uprzednio było to planowane, należy również
uznać za zakończenie udziału w projekcie na
potrzeby weryfikacji kryterium efektywności
zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia
postanowień niniejszego podrozdziału;

b) efektywność zatrudnieniowa jest mierzona
wśród uczestników projektu, którzy:

c) zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

iii. podjęli pracę, jednak jednocześnie
51
kontynuowali udział w projekcie

i. stosunek pracy (regulowany w
szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.),
ii. stosunek cywilnoprawny (regulowany
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),
iii. podjęcie działalności gospodarczej
(regulowane w szczególności ustawą z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.);
d) kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi
się do odsetka osób, które podjęły pracę w
okresie do trzech miesięcy następujących po
dniu, w którym zakończyły udział w projekcie;
e) podczas pomiaru spełnienia kryterium
efektywności zatrudnieniowej, uczestników należy
wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie
później niż po upływie trzech miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku
niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie
wcześniej niż po upływie trzech miesięcy,
następujących po dniu zakończenia udziału w
projekcie;
f) spełnienie kryterium efektywności
zatrudnieniowej jest monitorowane od początku
realizacji projektu (narastająco);
g) przez trzy miesiące należy rozumieć okres co
najmniej 90 dni kalendarzowych;
h) kryterium efektywności zatrudnieniowej w
przypadku stosunku pracy należy uznać za
spełnione jeżeli uczestnik projekt u zostanie

i. zakończyli udział w projekcie; zakończenie
udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa
w formie lub formach wsparcia przewidzianych
dla danego uczestnika w ramach projektu EFS;
ii. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż
uprzednio było to planowane z powodu podjęcia
pracy spełniającej warunki opisane w lit. h - j;
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Sytuacja, gdy osoba podejmie pracę, jednak
kontynuuje udział w projekcie, dotyczyć może np.
zatrudnienia wspomaganego, czy wsparcia w
postaci zapewnienia miejsca opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3.
c) zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:
i. stosunek pracy (regulowany w
szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
ii. stosunek cywilnoprawny (regulowany
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.),
iii. podjęcie działalności gospodarczej
(regulowane w szczególności ustawą z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.);
d) kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi
się do odsetka osób, które podjęły pracę w
okresie do trzech miesięcy od zakończenia
udziału w projekcie, w rozumieniu lit. b ppkt i oraz
odsetka osób, które podjęły pracę w sytuacjach
opisanych w lit. b ppkt ii oraz ppkt iii;
e) podczas pomiaru spełnienia kryterium
efektywności zatrudnieniowej, uczestników
projektu należy wykazywać w momencie podjęcia
pracy, ale nie później niż po upływie trzech
miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W
przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika
projektu, jest on uwzględniany (w mianowniku
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) nie
wcześniej niż po upływie trzech miesięcy,
następujących po dniu zakończenia udziału w
projekcie. W przypadku uczestników projektu,

zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres
zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw –
wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są
traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co
najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½
etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy
wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę
nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do
zasady powinna to być jedna umowa (lub inny
dokument będący podstawą nawiązania stosunku
pracy) zawarta w związku z nawiązaniem
stosunku pracy na minimum trzy miesiące i
przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się
również sytuacje, w których uczestnik
udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie
kilku umów (lub innych dokumentów
stanowiących podstawę do nawiązania stosunku
pracy), pod warunkiem potwierdzenia
zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do
tego okresu nie należy wliczać ewentualnych
przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego
wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy;

którzy podjęli działalność gospodarczą, okres
prowadzenia działalności gospodarczej nie
podlega monitorowaniu, jednak działalność
powinna zostać podjęta w okresie trzech
miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
Uczestnik projektu jest wykazywany we
właściwym wskaźniku dotyczącym efektywności
zatrudnieniowej w momencie podjęcia
działalności gospodarczej;

i) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął
realizację zadań na podstawie umowy
cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej
osoby w liczbie uczestników projektu, którzy
podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest
spełnienie dwóch przesłanek:

h) kryterium efektywności zatrudnieniowej w
przypadku stosunku pracy należy uznać za
spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie
zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres
zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw –
wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są
traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co
najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½
etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy
wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę
nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do
zasady powinna to być jedna umowa (lub inny
dokument będący podstawą nawiązania
stosunku pracy) zawarta w związku z
nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy
miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej,
dopuszcza się również sytuacje, w których
uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na
podstawie kilku umów (lub innych dokumentów
stanowiących podstawę do nawiązania stosunku
pracy), pod warunkiem potwierdzenia
zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do
tego okresu nie należy wliczać ewentualnych
przerw w zatrudnieniu) i zachowania
minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla
każdej umowy;

i. umowa cywilnoprawna jest zawarta na
minimum trzy miesiące oraz
ii. wartość umowy jest równa lub wyższa od
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów
49
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę .
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Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy
cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
ustalanemu na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem,
w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie
zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota
wynagrodzenia musi być proporcjonalna do
okresu zawartej umowy (np. wartość umowy
zawartej na cztery miesiące musi być równa lub
wyższa od czterokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę).
W przypadku umowy o dzieło, w której nie
określono czasu trwania umowy, wartość umowy
musi być równa lub wyższa od trzykrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego
na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

f) spełnienie kryterium efektywności
zatrudnieniowej jest monitorowane od początku
realizacji projektu (narastająco);
g) przez trzy miesiące należy rozumieć okres co
52
najmniej 90 dni kalendarzowych ;
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Za wyjątkiem sytuacji gdy pomiar jest
dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku
nieprzestępnym. Wówczas za 3 miesiące
kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej
89 dni kalendarzowych.

i) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął
realizację zadań na podstawie umowy
cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej
osoby w liczbie uczestników projektu, którzy
podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest
53
spełnienie dwóch przesłanek :
i. umowa cywilnoprawna jest zawarta na
minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku
umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania

j) warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu,
który po zakończeniu udziału w projekcie podjął
działalność gospodarczą, w liczbie osób
pracujących jest dostarczenie dokumentu
potwierdzającego fakt prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres minimum trzech
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np.
dowód opłacenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie
wydane przez upoważniony organ – np. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy,
urząd miasta lub gminy). Dostarczenie dokumentu
potwierdzającego sam fakt założenia działalności
gospodarczej jest niewystarczające. W przypadku
podjęcia pracy poprzez założenie działalności
gospodarczej, do potwierdzenia minimalnego
okresu zatrudnienia, jako datę początkową należy
brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
CEIDG lub KRS), nie zaś sam moment dokonania
rejestracji firmy;
k) z kryterium efektywności zatrudnieniowej są
wyłączone osoby, które podjęły działalność
gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach
projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych
lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w
ramach projektu realizowanego przez
beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie
projektu został zobowiązany do przedstawiania
informacji niezbędnych do weryfikacji tego
kryterium, jak również w ramach innego projektu
EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot);
l) zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w
kryterium efektywności zatrudnieniowej pod
warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza
projektami współfinansowanymi ze środków EFS
(zarówno poza danym projektem realizowanym
przez beneficjenta jak i poza innymi projektami
EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się
zatem osoby, która została zatrudniona
(zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu
współfinansowanego z EFS. Niemniej w kryterium
uwzględniane są osoby, które po zakończeniu
okresu refundacji kosztów zatrudnienia
współfinansowanych ze środków EFS zostały
zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy
i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w
formie i na warunkach określonych w lit. i oraz j;
m) w celu potwierdzenia podjęcia pracy
wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika
projektu dokumentów potwierdzających podjęcie
pracy na co najmniej trzy miesiące lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez co
najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z
zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie

wynosi nieprzerwanie
oraz
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minimum trzy miesiące

ii. wartość umowy lub łączna wartość umów jest
równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym
55
wynagrodzeniu za pracę , natomiast stawka za
godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych
zawartych do końca 2016 r., wysokość stawki
godzinowej nie może być niższa niż iloraz
minimalnego wynagrodzenia za pracę
(ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) oraz liczby
godzin roboczych przypadających w danym
miesiącu.
53

Jeśli postanowienia umowy cywilnoprawnej nie
zawierają wszystkich elementów niezbędnych do
weryfikacji spełnienia kryterium efektywności
zatrudnieniowej, możliwe jest uzupełnienie tych
informacji poprzez zaświadczenie wydawane
przez pracodawcę.
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umowy musi być ciągły, bez przerw – wyjątek
stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane
jako przerwy.
55

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy
cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
ustalanemu na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z
zastrzeżeniem, że stawka za godzinę pracy nie
może być niższa od minimalnej staw ki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w
przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie
zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota
wynagrodzenia musi być proporcjonalna do
okresu zawartej umowy (np. wartość umowy
zawartej na cztery miesiące musi być rów na lub
wyższa od czterokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę).
W przypadku umowy/umów o dzieło, w
której/których nie określono czasu trwania,
wartość umowy/umów musi być równa lub
wyższa od trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
j) warunkiem uwzględnienia w liczbie osób
pracujących uczestnika projektu, który po

potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące,
dowód opłacenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy
miesiące prowadzenia działalności gospodarczej).
Mając na uwadze powyższe, podmiot będący
stroną umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji
do projektu beneficjent zobowiąże uczestników
projektu do dostarczenia dokumentów
potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu
udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie
pracę;
n) kryterium efektywności zatrudnieniowej jest
mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np.
osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach). Jeżeli jeden uczestnik projektu
kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas
jest on wykazywany we wszystkich kategoriach,
do których należy (np. niepełnosprawność, niskie
kwalifikacje);
szczegółowe warunki dotyczące m.in.
poszczególnych form zatrudnienia oraz sposób
weryfikacji i monitorowania spełnienia kryterium
efektywności zatrudnieniowej określa IZ PO WER,
z uwzględnieniem Wytycznych.

o)

zakończeniu udziału w projekcie podjął
działalność gospodarczą, jest dostarczenie
dokumentu potwierdzającego fakt założenia
działalności gospodarczej w okresie trzech
miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np.
dowód opłacenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie
wydane przez upoważniony organ – np. ZUS,
Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, wpis
KRS). Dokumentem potwierdzającym fakt
założenia działalności gospodarczej może być
również wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany
przez beneficjenta lub uczestnika projektu i
dostarczony do beneficjenta;
k) z kryterium efektywności zatrudnieniowej są
wyłączone osoby, które podjęły działalność
gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach
projektu współfinansowanego z EFS (zarówno w
danym projekcie realizowanym przez
beneficjenta, jak i w innych projektach EFS)
zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel.
IZ RPO oraz IZ PO WER zapewniają, że
uczestnicy projektów przedstawią informację o
podjęciu działalności gospodarczej w wyniku
otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków
w innych projektach współfinansowanych z EFS;
l) zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane
w kryterium efektywności zatrudnieniowej
wyłącznie w przypadku realizacji tej formy
wsparcia poza projektami współfinansowanymi
ze środków EFS. W liczbie pracujących nie
uwzględnia się zatem osoby, która została
zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w
ramach projektu współfinansowanego z EFS.
Niemniej w kryterium efektywności
zatrudnieniowej uwzględniane są osoby, które po
zakończeniu okresu refundacji kosztów
zatrudnienia współfinansowanych ze środków
EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej
trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub
podjęły pracę w formie i na warunkach
określonych w lit. i oraz j;
m) w celu potwierdzenia podjęcia pracy
wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika
projektu dokumentów potwierdzających podjęcie
pracy na co najmniej trzy miesiące lub podjęcie
działalności gospodarczej (np. kopia umowy o
pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie
z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie
potwierdzające podjęcie działalności
gospodarczej, dowód opłacenia należnych
składek na ubezpieczenia społeczne). Mając na
uwadze powyższe, podmiot będący stroną
umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji do
projektu beneficjent zobowiąże uczestników
projektu do dostarczenia dokumentów
potwierdzających podjęcie pracy do trzech

miesięcy od wystąpienia sytuacji opisanych w lit.
b - o ile uczestnik ten podejmie pracę;
n) kryterium efektywności zatrudnieniowej jest
mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np.
osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach). Jeżeli jeden uczestnik projektu
kwalifikuje się do kilku grup docelowych,
wówczas jest on wykazywany we wszystkich
kategoriach, do których należy (np.
niepełnosprawność, niskie kwalifikacje);
szczegółowe warunki dotyczące m.in.
poszczególnych form zatrudnienia oraz sposób
weryfikacji i monitorowania spełnienia kryterium
efektywności zatrudnieniowej może określić IZ
RPO, z uwzględnieniem Wytycznych.

o)

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.3. Szkolenia:

5.3.3. Szkolenia:

1) Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu
oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku
pracy.
2) Usługi szkoleniowe są realizowane przez
instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji
Szkoleniowych
prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
3) Szkolenia otwarte mogą być realizowane
jedynie w uzasadnionych przypadkach, w
odniesieniu
do
osób,
u
których
zidentyfikowano konieczność nabycia w taki
sposób niezbędnych umiejętności czy
kwalifikacji zawodowych.
4) Efektem szkolenia powinno być nabycie
kwalifikacji
zawodowych
lub
nabycie
kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem
(np.
certyfikatem),
w
rozumieniu
wytycznych
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania
postępu
rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020.
5) Nabycie
kwalifikacji
zawodowych
lub
kompetencji jest weryfikowane poprzez
przeprowadzenie
odpowiedniego
ich
sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
UWAGA!
Proces uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji
powinien być zgodny z zapisami zawartymi

1) Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami
i
potencjałem
uczestnika
projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami
właściwego lokalnego i regionalnego rynku
pracy.
2) Usługi szkoleniowe są realizowane przez
instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
3) Efektem szkolenia musi być nabycie
kwalifikacji lub kompetencji (konkretnych
efektów uczenia się uzyskiwanych w toku
szkolenia) potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem), który
powinien zawierać informacje na temat
uzyskanych przez uczestnika efektów
uczenia się w rozumieniu Wytycznych w
zakresie
monitorowania
postępu
rzeczowego
realizacji
programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
4) Nabycie
kwalifikacji
zawodowych
lub
kompetencji jest weryfikowane poprzez
przeprowadzenie
odpowiedniego
ich
sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
UWAGA!
Proces uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji
powinien być zgodny z zapisami zawartymi
w załączniku 7.13 Podstawowe informacje
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego z dnia 26 kwietnia 2016

w załączniku 7.13 Podstawowe informacje
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które
określają ujednolicone warunki i procedury
dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku
pracy, osobom uczestniczącym w szkoleniu w
ramach projektu EFS przysługuje stypendium
szkoleniowe. Zatem wypłata stypendiów
szkoleniowych powinna być zagwarantowana
w każdym projekcie oferującym wsparcie w
zakresie aktywizacji zawodowej.
Osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium w wysokości nie większej
niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin
szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie – w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość
stypendium ustala się proporcjonalnie.
Ponadto, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych wolne
od podatku dochodowego są środki finansowe
otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc
udzielona w ramach programu finansowanego z
udziałem środków europejskich, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

r.
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które
określają ujednolicone warunki i procedury
dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku
pracy, osobom uczestniczącym w szkoleniu w
ramach projektu EFS przysługuje stypendium
szkoleniowe. Zatem wypłata stypendiów
szkoleniowych powinna być zagwarantowana
w każdym projekcie oferującym wsparcie w
zakresie aktywizacji zawodowej.

5) Osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium szkoleniowe, które
56
miesięcznie wynosi 120% zasiłku , o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
57
pracy , jeżeli miesięczny wymiar godzin
szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w
przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin szkolenia, wysokość stypendium
szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z
tym, że stypendium to nie może być niższe
niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
56

Kwota stypendium jest kwotą brutto
nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie
społeczne płaconych przez płatnika tj.
beneficjenta.
57

Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w
art. 72 ust. 6 ustaw y o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
6) Osoby, o których mowa w pkt. 6, podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym,
rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają
innych tytułów powodujących obowiązek
ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt
9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U.
z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.). Płatnikiem
składek za te osoby jest beneficjent
realizujący projekt, w którym uczestniczy
dana osoba.
7) Koszt
składek
ponoszonych
przez
beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym
w projekcie, który nie zawiera się w kwocie
stypendium, o którym mowa w pkt 6

8) Osobom uczestniczącym w szkoleniu, w
trakcie jego trwania, można pokryć koszty
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7
oraz osobami zależnymi w wysokości
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Ponadto, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych wolne od podatku dochodowego
są środki finansowe otrzymane przez
uczestnika projektu jako pomoc udzielona w
ramach
programu
finansowanego
z
udziałem środków europejskich, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.4. Staże

5.3.4 Staże
50

1) Wsparcie w postaci staży realizowane w
ramach projektów jest zgodne z zaleceniem
Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram
jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami
51
Jakości Praktyk i Staży
oraz spełnia
podstawowe wymogi zapewniające wysoki
standard stażu poprzez zapewnienie, że:
50

Staż może być również realizowany w
organizacjach pozarządowych i przybiera
wówczas formę wolontariatu.
51

Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna
jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-ramy-jakoscistazy-i-praktyk.
a) staż odbywa się na podstawie umowy,
której stroną jest co najmniej stażysta
oraz podmiot przyjmujący na staż, która
zawiera podstawowe warunki przebiegu
stażu, w tym okres trwania stażu,
wysokość przewidywanego stypendium,
miejsce wykonywania prac, zakres
obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
b) zadania wykonywane w ramach stażu są
wykonywane w ramach programu stażu,
który jest przygotowany przez podmiot
przyjmujący na staż we współpracy z
organizatorem stażu i przedkładany do
podpisu stażysty. Program stażu jest
opracowywany
indywidualnie,
z
uwzględnieniem potrzeb i potencjału
stażysty;

58

1) Wsparcie w postaci staży realizowane w
ramach projektów jest zgodne z zaleceniem
Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram
jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami
59
Jakości Praktyk i Staży
oraz spełnia
podstawowe wymogi zapewniające wysoki
standard stażu poprzez zapewnienie, że:
58

Staż może być również realizowany w
organizacjach pozarządowych i przybiera
wówczas formę wolontariatu.
59

Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna
jest na stronie: www.stazeipraktyki.pl/program
a) staż odbywa się na podstawie umowy,
której stroną jest co najmniej stażysta oraz
podmiot przyjmujący na staż, która zawiera
podstawowe warunki przebiegu stażu, w
tym okres trwania stażu, wysokość
przewidywanego stypendium, miejsce
wykonywania prac, zakres obowiązków
oraz dane opiekuna stażu;
b) zadania wykonywane w ramach stażu są
wykonywane w ramach programu stażu,
który jest przygotowany przez podmiot
przyjmujący na staż we współpracy z
organizatorem stażu i przedkładany do
podpisu stażysty. Program stażu jest
opracowywany
indywidualnie,
z
uwzględnieniem potrzeb i potencjału
stażysty;
c) stażysta wykonuje swoje obowiązki pod

c) stażysta wykonuje swoje obowiązki pod
nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego
na etapie przygotowań do realizacji
programu
stażu,
który wprowadza
stażystę w zakres obowiązków oraz
zapoznaje z zasadami i procedurami
obowiązującymi w organizacji, w której
odbywa staż, a także monitoruje
realizację przydzielonego w programie
stażu zakresu obowiązków i celów
edukacyjno-zawodowych oraz udziela
informacji zwrotnej stażyście na temat
osiąganych wyników i stopnia realizacji
zadań. Na jednego opiekuna stażu nie
może przypadać więcej niż 3 stażystów.
Opiekun stażysty jest wyznaczany po
stronie podmiotu przyjmującego na staż.

nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego
na etapie przygotowań do realizacji
programu stażu, który wprowadza stażystę
w zakres obowiązków oraz zapoznaje z
zasadami i procedurami obowiązującymi w
organizacji, w której odbywa staż, a także
monitoruje realizację przydzielonego w
programie stażu zakresu obowiązków
i celów
edukacyjno-zawodowych
oraz
udziela informacji zwrotnej stażyście na
temat osiąganych wyników i stopnia
realizacji zadań. Na jednego opiekuna
stażu nie może przypadać więcej niż 3
stażystów.
Opiekun
stażysty
jest
wyznaczany
po
stronie
podmiotu
przyjmującego na staż.
d) po zakończeniu stażu jest opracowywana
ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty
oraz
efekty
stażu.
Ocena
jest
opracowywana przez podmiot przyjmujący
na staż w formie pisemnej.

d) po zakończeniu stażu jest opracowywana
ocena,
uwzględniająca
osiągnięte
rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest
opracowywana
przez
podmiot
przyjmujący na staż w formie pisemnej.
2) Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie
dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.
3) Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020, które określają ujednolicone
warunki i procedury dotyczące realizacji
projektów w obszarze rynku pracy, osobom
uczestniczącym w stażu w ramach projektu
EFS przysługuje stypendium stażowe. Zatem
wypłata stypendiów stażowych powinna
być zagwarantowana w każdym projekcie
oferującym wsparcie w zakresie aktywizacji
zawodowej. W okresie odbywania stażu
stażyście
przysługuje
miesięczne
stypendium w wysokości nie większej niż
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym
wynagrodzeniu
za
pracę
naliczane proporcjonalnie do liczby godzin
stażu zrealizowanych przez stażystę.
4) Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty
powinny uwzględniać jedną z opcji:
a) refundację podmiotowi przyjmującemu na
staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w
zakresie odpowiadającym częściowemu
lub całkowitemu zwolnieniu go od
świadczenia pracy na rzecz realizacji
zadań związanych z opieką nad grupą
stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c,
w wysokości obliczonej jak za urlop
wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł

2) Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie
dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.
3) Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020, które określają ujednolicone
warunki i procedury dotyczące realizacji
projektów w obszarze rynku pracy, osobom
uczestniczącym w stażu w ramach projektu
EFS przysługuje stypendium stażowe.
Zatem wypłata stypendiów stażowych
powinna być zagwarantowana w każdym
projekcie oferującym wsparcie w zakresie
aktywizacji zawodowej.
W okresie
odbywania stażu stażyście przysługuje
stypendium stażowe, które miesięcznie
wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
60
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,
jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi
61
nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w
przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin, wysokość stypendium ustala się
62
proporcjonalnie .
60

Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w
art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
61

W przypadku osób z niepełnosprawnością
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności miesięczne
stypendium przysługuje pod warunkiem, że
miesięczna liczba godzi stażu wynosi nie mniej

brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza
się proporcjonalnie do liczby godzin stażu
zrealizowanych przez stażystów;
b) refundację podmiotowi przyjmującemu na
staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna
stażysty, w sytuacji, gdy nie został
zwolniony od świadczenia pracy, w
wysokości nieprzekraczającej 10% jego
zasadniczego wynagrodzenia wraz ze
wszystkimi składnikami wynagrodzenia
wynikającego ze zwiększonego zakresu
zadań (opieka nad grupą stażystów, o
której mowa w pkt 1 lit. c, ale nie więcej
niż
500
zł
brutto.
Wysokość
wynagrodzenia
nalicza
się
proporcjonalnie do liczby godzin stażu
zrealizowanych przez stażystów).
5) Katalog wydatków przewidzianych w ramach
projektu może uwzględniać koszty inne niż
wskazane w pkt 3 i 4 związane z
odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu,
koszty wyposażenia stanowiska pracy,
koszty eksploatacji materiałów i narzędzi,
szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości
nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1
stażystę.
6) Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi
stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia
obowiązków, o których mowa w pkt 1 lit. c,
nie zależy natomiast od liczby stażystów,
wobec których te obowiązki świadczy.
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych wolne od
podatku dochodowego są środki finansowe
otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc
udzielona w ramach programu finansowanego z
udziałem środków europejskich, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

niż 140 godzin miesięcznie.
62

Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto
nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia
społeczne płaconych przez płatnika tj.
beneficjenta
4) Stażyści pobierający stypendium stażowe w
okresie
odbywania
stażu
podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym,
rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają
innych tytułów powodujących obowiązek
ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt
9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie
ubezpieczeń
społecznych).
Płatnikiem składek za te osoby jest
beneficjent realizujący projekt, w którym
uczestniczy dana osoba.
5) Koszt
składek
ponoszonych
przez
beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym
w projekcie, który nie zawiera się w kwocie
stypendium, o którym mowa w pkt 3.
6) Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni
wolne za każde 30 dni kalendarzowych
odbytego stażu, za które przysługuje
stypendium stażowe.
7) Osoba zachowuje prawo do stypendium
stażowego za okres udokumentowanej
niezdolności do pracy, przypadający w
okresie odbywania stażu, za który na
podstawie odrębnych przepisów pracownicy
zachowują prawo do wynagrodzenia lub
przysługują im zasiłki z ubezpieczenia
społecznego
w
razie
choroby
lub
macierzyństwa.
8) Osobom uczestniczącym w stażu, w okresie
jego trwania, można pokryć koszty opieki
nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz
osobami
zależnymi
w
wysokości
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
9) Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty
powinny uwzględniać jedną z opcji:
a) refundację podmiotowi przyjmującemu na
staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w
zakresie odpowiadającym częściowemu
lub całkowitemu zwolnieniu go od
świadczenia pracy na rzecz realizacji
zadań związanych z opieką nad grupą
stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c,
w wysokości obliczonej jak za urlop

wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł
brutto. Refundację wynagrodzenia ustala
się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych
godzin opieki nad grupą stażystów
63
zrealizowanych przez opiekuna
63

Taka forma refundacji nie przysługuje osobom
prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą
b) refundację podmiotowi przyjmującemu na
staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna
stażysty w sytuacji, gdy nie został
zwolniony od świadczenia pracy, w
wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto
miesięcznie.
10) Katalog wydatków przewidzianych w ramach
projektu może uwzględniać koszty inne niż
wskazane w pkt 3-5 i 8-9 związane z
odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu,
koszty wyposażenia stanowiska pracy w
niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty,
koszty eksploatacji materiałów i narzędzi,
szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości
nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1
stażystę.
11) Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi
stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia
obowiązków, o których mowa w pkt 1 lit. c,
nie zależy natomiast od liczby stażystów,
wobec których te obowiązki świadczy.
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych wolne od
podatku dochodowego są środki finansowe
otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc
udzielona w ramach programu finansowanego z
udziałem środków europejskich, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.5 Wsparcie mobilności geograficznej

5.3.5 Wsparcie mobilności geograficznej

1) Wsparcie na rzecz mobilności geograficznej, tj.
m.in. sfinansowanie kosztów dojazdu czy
zapewnienie środków na zasiedlenie w formie
dodatku relokacyjnego realizowane jest
z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) Wsparcie na rzecz mobilności geograficznej, tj.
m.in. sfinansowanie kosztów dojazdu czy
zapewnienie środków na zasiedlenie w formie
dodatku relokacyjnego realizowane jest
z uwzględnieniem poniższych warunków:

a) dodatek relokacyjny przeznacza się na
pokrycie kosztów zamieszkania związanych z
podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej poza miejscem

a) dodatek relokacyjny przeznacza się na
pokrycie kosztów zamieszkania związanych z
podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej poza miejscem

stałego zamieszkania;

stałego zamieszkania;

b) maksymalna wysokość dodatku
relokacyjnego jest nie wyższa niż 200%
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w
gospodarce narodowej obowiązującego w dniu
przyznania dodatku, przy czym możliwa jest
wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w
zależności od okresu trwania stosunku pracy
lub stosunku cywilnoprawnego uczestnika
projektu, bądź też od okresu prowadzenia
działalności gospodarczej przez uczestnika
projektu;

b) maksymalna wysokość dodatku
relokacyjnego jest nie wyższa niż 200%
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, obowiązującego w dniu przyznania
dodatku, przy czym możliwa jest wypłata
dodatku relokacyjnego w transzach, w
zależności od okresu trwania stosunku pracy
lub stosunku cywilnoprawnego uczestnika
projektu, bądź też od okresu prowadzenia
działalności gospodarczej przez uczestnika
projektu;

c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w
przypadku gdy łącznie zostaną spełnione
następujące warunki:
i) odległość od miejsca stałego zamieszkania
do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej wynosi co najmniej
50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i
powrotu do miejsca stałego zamieszkania
środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
ii) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu
lub wykonywała inną pracę zarobkową przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia
powstania stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego lub będzie prowadziła
działalność gospodarczą przez okres co
najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu
do CEIDG;
d) weryfikacja spełnienia warunków, o których
mowa w lit. c, jest dokonywana na podstawie
oświadczeń i dokumentów przedkładanych
przez uczestnika projektu.

c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w
przypadku gdy łącznie zostaną spełnione
następujące warunki:
i) odległość od miejsca stałego zamieszkania
do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej wynosi co najmniej
50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i
powrotu do miejsca stałego zamieszkania
środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
ii) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu
lub wykonywała inną pracę zarobkową przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia
powstania stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego lub będzie prowadziła
działalność gospodarczą przez okres co
najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, zgodnie z
aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS;
d) weryfikacja spełnienia warunków, o których
mowa w lit. c, jest dokonywana na podstawie
oświadczeń i dokumentów przedkładanych
przez uczestnika projektu.

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3. Wytyczne do realizacji projektów wraz z
przypisami

5.3.7 Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych

5.3.7 Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych

1) Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia
trenera pracy w ramach zatrudnienia
wspomaganego, wynika z indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, ale nie może być
dłuższy niż 24 miesiące.

1) Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia
trenera pracy w ramach zatrudnienia
wspomaganego, wynika z indywidualnych
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale nie
może być dłuższy niż 24 miesiące.

2) Trenerem pracy może być osoba, która:

2) Trenerem pracy może być osoba, która:

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie
oraz podstawową wiedzę w zakresie
przepisów prawa pracy i zatrudniania osób

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie
oraz podstawową wiedzę w zakresie
przepisów prawa pracy i zatrudniania osób

niepełnosprawnych;

niepełnosprawnych;

b) posiada co najmniej roczne doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w formie
wolontariatu;

b) posiada co najmniej roczne doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w formie
wolontariatu;

c) posiada co najmniej 3-miesięczne
doświadczenie w bezpośredniej pracy z
osobami z niepełnosprawnościami lub
przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia
wspomaganego.

c) posiada co najmniej 3-miesięczne
doświadczenie w bezpośredniej pracy z
osobami z niepełnosprawnościami lub
przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia
wspomaganego.

3) Zadania w zakresie zatrudnienia
wspomaganego są realizowane przez trenera
pracy, który może zostać również wsparty przez
psychologa, doradcę zawodowego lub
terapeutów.

3) Zadania w zakresie zatrudnienia
wspomaganego są realizowane przez trenera
pracy, który może zostać również wsparty przez
psychologa, doradcę zawodowego lub
terapeutów.

4) Osoba z niepełnosprawnościami, może w
trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać
również z usług asystenta osobistego.

4) Osoba z niepełnosprawnościami, może w
trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać
również z usług asystenta osoby
niepełnosprawnej.

5) Trener pracy realizuje zadania w zakresie:
a) motywowania i aktywności osoby z
niepełnosprawnościami;
b) zapewnienia jej wsparcia w zakresie
poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz
wypracowanie profilu zawodowego;
c) wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu z
pracodawcą;
d) wsparcia po uzyskaniu zatrudnienia w
zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych
form wymaganego wsparcia.
Załącznik 7.2. Wzór umowy o dofinansowanie
projektu

5) Trener pracy realizuje zadania w zakresie:
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b) zapewnienia jej wsparcia w zakresie
poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz
wypracowania profilu zawodowego;
c) wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu z
pracodawcą;
d) wsparcia po uzyskaniu zatrudnienia w
zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych
form wymaganego wsparcia.
Załącznik 7.2. Wzór umowy o dofinansowanie
projektu
Zaktualizowano załącznik.

Załącznik 7.3. Wzór umowy o dofinansowanie
projektu – kwoty ryczałtowe

Załącznik 7.3. Wzór umowy o dofinansowanie
projektu – kwoty ryczałtowe
Zaktualizowano załącznik.
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projekty
państwowych jednostek budżetowych

Załącznik
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–
projekty
państwowych jednostek budżetowych
Zaktualizowano załącznik.

Załącznik 7.15. Zestawienie standardu i cen
rynkowych wybranych wydatków i usług
typowych dla konkursu w ramach działania 6.5

Zmieniono treść załącznika 7.15. Zestawienie
standardu i cen rynkowych wybranych
wydatków i usług typowych dla konkursu w
ramach działania 6.5.
Zamiany wprowadzono w wierszach:
7. Stypendium szkoleniowe, w kolumnie
Maksymalna cena rynkowa brutto/jednostka
miary poprzez wprowadzenie dwóch przypisów
oraz w kolumnie Dodatkowe zalecenia poprzez

doprecyzowanie zapisów
8. Staże i 9. Stypendium stażowe, w kolumnie
Maksymalna cena rynkowa brutto/jednostka
miary poprzez zmodyfikowanie zapisów, w tym
wprowadzenie nowych przypisów
18. Opieka nad dziećmi i Opieka nad osobą
zależną w kolumnie Maksymalna cena rynkowa
brutto/jednostka miary poprzez zmodyfikowanie
treści przypisów

