


 Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych.

 Planowana alokacja: 23.519.966,00 PLN

 Minimalny wkład własny beneficjenta: 5% 

 Zakładany wskaźnik produktu: objęcie wsparciem 1.290 osób 
biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu



1. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-
edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy, w tym w szczególności osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez: 

• instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji 
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej (obligatoryjne):

• identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez 
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych,

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

(IPD, ustalenie „profilu pomocy”, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy)



2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, 
które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, 
u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 
potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę 
potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

(studia podyplomowe, stypendia na dalszą naukę, finansowanie 
kosztów egzaminów)

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
(pamiętamy o wymogach dotyczących osiągnięcia wskaźników w zakresie 
podniesienia kwalifikacji)



3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 
doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców:

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego 
zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 
wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub 
innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. 
poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, 
u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, 
refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
(wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem) do 
wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia).



4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu 
mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci EURES):
• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, 
m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 
pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 
poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 
wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 
Praktyk i Staży),

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 
zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 
m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 
wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, 
m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków 
na zasiedlenie.



5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych:

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne 
w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez 
finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, 
którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi 
i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 
(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 
pomostowe.







1. UCZESTNICY PROGRAMU

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa
świętokrzyskiego, które zamieszkują na tym obszarze (zgodnie
z przepisami KC).

 Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym niepełnosprawne,
w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby
niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla
trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która
spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna
zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w
trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli,
a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy
brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).



Wymagana efektywność zatrudnieniowa:

 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników 
nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup 
docelowych – na poziomie co najmniej 43%,

 dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

 dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 



Co najmniej 6% spośród wszystkich uczestników projektu stanowią 
osoby niepełnosprawne.

Co najmniej 10% spośród wszystkich uczestników projektu stanowią 
osoby długotrwale bezrobotne, przy czym zgodnie ze wskaźnikami 
kluczowymi PO WER definicja osób bezrobotnych różni się 
w zależności od wieku:

 Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

(osoba bezrobotna nie musi być zarejestrowana w PUP)



Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo –
edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech
elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy – dwa z nich
wskazane jako obligatoryjne, tj.:

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia
oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
osób młodych,

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

 natomiast trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności
od potrzeb i możliwości osób, którym wsparcie jest udzielane.



Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek 
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do
występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie
partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego
wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze
beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym
samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia
więcej niż jednego wniosku przez jednego projektodawcę Instytucja
Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium
dostępu. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.



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 świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu powinno być
prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego przez cały
okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego
wniosku Beneficjenta o płatność. Wprowadzenie tego kryterium ma
przede wszystkim na celu ułatwienie uczestnikom projektu kontaktu
z kadrą zarządzającą oraz możliwość wglądu do pełnej
dokumentacji danego projektu podczas ewentualnych kontroli.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.



Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie
w prowadzeniu działalności związanej z aktywizacją zawodową osób
pozostających bez zatrudnienia.

Potrzeba zastosowania przedmiotowego kryterium wynika
z konieczności zapewnienia, iż Projektodawca posiada wystarczający
potencjał do zrealizowania zadań, które zostały przedstawione
we wniosku o dofinansowanie.



Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Zdaniem IP jest to okres pozwalający na pełną realizację działań dla 
wszystkich wybranych form wsparcia. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu.

Wsparcie będzie udzielone w ciągu czterech miesięcy od 
przystąpienia uczestnika do projektu. W ciągu czterech miesięcy 
zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego 
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.
Wprowadzenie kryterium ma na celu spełnienie standardów 
określonych w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Weryfikacja spełnienia każdego z powyższych kryteriów odbywać 
się będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.





Zaproponowane wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie wyłącznie
możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia
i wykonywania pracy na stanowiskach występujących w branżach:
metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej
i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej.
Szkolenia muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Zaproponowane wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie wyłącznie
możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia
i wykonywania pracy na stanowiskach występujących w branżach:
metalowo – odlewniczej, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce
zdrowotnej i prozdrowotnej, nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie
spożywczym, a obok kwalifikacji zawodowych uczestnicy uzyskają
kwalifikacje z zakresu technik ICT.
Szkolenia muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.



Zaproponowane wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie wyłącznie
możliwości uzyskania kwalifikacji w zawodach należących do grup
zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i
monterzy maszyn i urządzeń (wg Klasyfikacji Zawodów i specjalności na

potrzeby rynku pracy).
Szkolenia muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Wnioskodawca zaoferuje każdemu uczestnikowi projektu co najmniej
4 formy wsparcia, w tym dwie formy wskazane jako obligatoryjne
(identyfikacja potrzeb + pośrednictwo).

Wnioskodawca zagwarantuje, ze wsparcie doradczo – szkoleniowe ma
miejsce przede wszystkim w ramach zatrudnienia subsydiowanego/
praktyki zawodowej/stażu/wolontariatu u konkretnego pracodawcy lub
zostało dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy oferujące
zatrudnienie uczestników po zakończeniu projektu.



ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem w konkursie

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego 
lub stażu po opuszczeniu programu 206

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub 
pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu 190

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych 253

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania 
zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu 81

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje 
lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu 62

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 99

Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę 
pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu 748

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

1006

Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły 
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 1238



WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem w konkursie

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 
programie 274

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 105

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
objętych wsparciem w programie 1289





 Działanie 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia. 
Wartość konkursu: 20 mln. zł.

 Działanie 10.4. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc 
pracy .
Wartość konkursu: 35 mln. zł.

 Działanie 10.5. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian.
Wartość konkursu: 25 mln. zł.



 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – w tym IPD;
 Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka spośród 

form wsparcia: pośrednictwo pracy lub/i poradnictwo zawodowe, staże i praktyki 
zawodowe, szkolenia kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, subsydiowane 
zatrudnienie, wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wyłącznie przez 
MUP/PUP)

 Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami
 Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie (także staż lub 

praktykę) w ramach projektu w zakresie dostosowania kompetencji do potrzeb 
pracodawcy i profilu wykonywanej pracy – doradztwo, szkolenia, wsparcie 
indywidualnego opiekuna

 Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu/zakwaterowania w początkowym 
okresie (5 tys, 50 km, 3 h dziennie, wyłącznie w powiązaniu z innymi formami)



 O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 
w tym m.in.: 

− Lokalne Grupy Działania, 
− Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy, 
− podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. 

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają 
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 



 Wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału 
w projekcie ukończyły 30 rok życia), pozostające bez zatrudnienia, będące 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, K, ON, długotrwale bezrobotni, 
o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną lub 
powracające na rynek po okresie sprawowania opieki). 
W przypadku osób zarejestrowanych w PUP – wyłącznie I lub II profil

 Mogą to być osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane w PUP oraz 
członkowie ich rodzin pod warunkiem, że należą do grupy osób w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy a ich gospodarstwa nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych. Wymagany jest wówczas efekt przejścia z KRUS do ZUS

 Wymagany wkład własny beneficjenta – minimum 5%, co najmniej roczne 
doświadczenie realizatora

 Minimalna wartość projektu: 100.000 zł



Efektywność zatrudnieniowa:

 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie 
kwalifikujących się do żadnej 
z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 
45%,

 dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%,

 dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.



 Co najmniej 10% uczestników stanowią osoby bierne zawodowo 
czyli pozostające bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane jako 
bezrobotne

 Wnioskodawca zaoferuje wszystkim uczestnikom co najmniej 
3 formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach projektu oraz 
obowiązkowo IPD



 Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby o niskich 
kwalifikacjach (10 PKT)

 Proponowane w projekcie wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie wyłącznie 
możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych, koniecznych do podjęcia 
i wykonywania pracy,  na stanowiskach pracy występujących w branżach: 
metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej 
i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej. Szkolenia 
muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji w konkretnym zawodzie (10 PKT)

 Proponowane w projekcie wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie wyłącznie 
możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych  koniecznych do podjęcia 
i wykonywania pracy  na stanowiskach pracy występujących w branżach:  
metalowo-odlewniczej, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce 
zdrowotnej i prozdrowotnej,  nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie 
spożywczym, a obok kwalifikacji zawodowych uczestnicy projektu uzyskają 
kwalifikacje z zakresu technik ITC . Szkolenia muszą kończyć się egzaminem 
i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji 
w konkretnym zawodzie (10 PKT)



 Proponowane w projekcie wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie 
wyłącznie  możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w 
zawodach należących do grup zawodów:  robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (wg 
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku 
pracy).Szkolenia muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem 
dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w konkretnym 
zawodzie (10 PKT)

 Projekt zakłada wyższy od ustalonego w kryteriach dostępu wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej o minimum 5 punktów procentowych 
dla co najmniej jednej ze wskazanych grup docelowych (osoby 
długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich 
kwalifikacjach) (10 PKT)



 Wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób planujących założenie 
własnej działalności gospodarczej (wyłącznie jako uzupełnienie 
dotacji)

 Bezzwrotne dotacje wraz ze wsparciem pomostowym dla osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy



Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 
roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 

Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.



 O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 
w tym m.in. 

− Lokalne Grupy Działania, 
− podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym 

Instytucje Otoczenia Biznesu, 
− podmioty wdrażające instrumenty finansowe. 

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają 
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 



 Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia:

 osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i 
nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. K, 50+, ON, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

 osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie 
ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a ich 
gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przel. 

 W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być 
kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono I lub II profil

 Max. okres realizacji projektu: 24 miesiące;

 Co najmniej roczne doświadczenie projektodawcy lub partnera;

 Zbadanie predyspozycji uczestników do prowadzenia DG;

 Minimalna wartość projektu: 1 mln zł,

 Co najmniej 40% uczestników to mieszkańcy obszarów wiejskich



 Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby 
odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz 
członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni znajdujący 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (10 pkt)

 Co najmniej 10% uczestników to osoby z niepełnosprawnościami 
(10 pkt)



 Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach, w 
ramach PSF. 

 W ramach tego typu przedsięwzięć przedsiębiorstwa sektora MŚP 
oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w 
Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym: 

 usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw
obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w 
prowadzeniu działalności gospodarczej, 

 usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i 
dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
specjalistyczne szkolenia).



 Operatorem PSF mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą)

 Przedsiębiorstwa sektora MŚP oraz ich pracownicy, 
w szczególności osoby 50 plus oraz osoby o niskich 
kwalifikacjach



 Konkurs 1 dotyczyć będzie obszarów funkcjonalnych miast tracących 
funkcje społeczno – gospodarcze: Ostrowca, Skarżyska i Starachowic

 Konkurs 2 dotyczyć będzie całego obszaru województwa z wyjątkiem 
Ostrowca, Skarżyska i Starachowic

 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/de minimis 
przedsiębiorstwom z województwa świętokrzyskiego wyrażające się 
wartością udzielonej pomocy publicznej/de minimis  w ostatnich 3 
latach nie niższą niż 4 mln zł.

 Wnioskodawca przez cały okres realizacji projektu zapewni 
funkcjonowanie punktu obsługi przedsiębiorstw w jednym z 3 miast: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna oraz Starachowice lub 3 
punkty w województwie – z wyłączeniem wyżej wymienionych miast w 
konkursie 2.



 Wszystkie przedsiębiorstwa objęte wsparciem muszą posiadać 
jednostkę organizacyjną na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Skarżyska-Kamiennej lub Starachowic (odwrotnie w konkursie 2)

 Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.
 Projektodawca składa jeden wniosek na całą kwotę przewidzianą 

w ramach konkursu, tj. 12 mln zł (13 mln w konkursie 2)
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