Regulamin konkursu w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób
bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
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koncepcja uniwersalnego projektowania –
projektowanie
produktów,
środowiska,
programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne
dla
wszystkich,
w
możliwie
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne
projektowanie
nie
wyklucza
możliwości
zapewniania dodatkowych udogodnień dla
szczególnych
grup
osób
z
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania, opartego na
ośmiu regułach :
1.
Użyteczność dla osób o różnej
sprawności
2.
Elastyczność w użytkowaniu
3.
Proste i intuicyjne użytkowanie
4.
Czytelna informacja
5.
Tolerancja na błędy
6.
Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7.
Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla
dostępu
i
użytkowania
8.
Percepcja równości

koncepcja uniwersalnego projektowania –
projektowanie produktów, środowiska, programów
i usług w taki sposób, by były użyteczne dla
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez
potrzeby
adaptacji
lub
specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie
wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych
udogodnień
dla
szczególnych
grup
osób
z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu
regułach :
1.
Równe szanse dla wszystkich
2.
Elastyczność w użytkowaniu
3.
Prostota i intuicyjność w użyciu
4.
Postrzegalność informacji
5.
Tolerancja na błędy
6.
Niewielki
wysiłek
fizyczny
podczas
użytkowania
7.
Rozmiar i przestrzeń wystarczające do
użytkowania
8.
Percepcja równości
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Brak zapisu

zatrudnienie
wspomagane
forma
zintegrowanego, zindywidualizowanego wsparcia
osób z niepełnosprawnościami, mającą na celu
uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez
wsparcie trenera pracy, obejmującą działania
motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju
zawodowego, umiejętności miękkie, pośrednictwo
pracy, oraz wsparcie w miejscu pracy i poza pracą.
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znaczenia kryterium
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Dodatkowe informacje/zalecenia:

Dodatkowe informacje/zalecenia:

Kryterium ma na celu realizację projektów przez
podmioty, które bezpośrednio przyczynią się do
ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu.
Realizacja projektu przez Projektodawców z
terenu województwa jest uzasadniona lokalnym
charakterem wsparcia.
Projektodawca jest zobowiązany do wskazania
w treści wniosku o dofinansowanie deklaracji, że
posiada od minimum 1 roku do dnia złożenia
wniosku, siedzibę i adres podmiotu, oddziału,
głównego miejsca wykonywania działalności lub
dodatkowego miejsca wykonywania działalności
na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Weryfikacja spełnienia kryterium w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego - spełnienie
odbywać się będzie w oparciu o obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie
art. 2 ust. 3Ustawyz dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998
r. nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 665, z 1999 r. nr
101 poz. 1188, z 2001 r. nr 45 poz. 497).
Projektodawca będący jednostką samorządu
terytorialnego nie ma obowiązku składania
załącznika potwierdzającego spełnienie
kryterium.
Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny projektu na podstawie deklaracji zawartej
w treści wniosku o dofinansowanie oraz na
podstawie dokumentów urzędowych właściwych
dla formy prawnej prowadzonej działalności (np.
odpis KRS, informacja CEIDG, informacja
wydana przez właściwy organ administracji
publicznej).
UWAGA: Jeżeli z publicznych rejestrów
wskazanych w kryterium nie będzie wynikało
spełnienie kryterium to IOK nie będzie wzywała
do uzupełniania przedmiotowych dokumentów.
Jednocześnie nie ma obowiązku dostarczenia
dokumentów jeśli IOK ma w nie wgląd i z nich (z
tego zakresu) będzie wynikało spełnienie
kryterium.
Projektodawca ubiegając się o przyznanie
premii punktowej powinien każdorazowo
jednoznacznie wskazać w treści wniosku, które
kryteria premiujące spełnia projekt (jeśli
dotyczy).

Kryterium ma na celu realizację projektów przez
podmioty, które bezpośrednio przyczynią się do
ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu.
Realizacja projektu przez Projektodawców z terenu
województwa jest uzasadniona lokalnym
charakterem wsparcia.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS,
CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego
przez właściwy organ administracji publicznej
załączonego do wniosku.
W przypadku podmiotów prawa handlowego,
posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia
kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub
oddziału podmiotu na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
W przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, posiadających wpis do
CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć
będzie głównego lub dodatkowego miejsca
prowadzenia działalności na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
UWAGA: Jeżeli z publicznych rejestrów
wskazanych w kryterium nie będzie wynikało
spełnienie kryterium to IOK nie będzie wzywała do
uzupełniania przedmiotowych dokumentów.
Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku
gdy Wnioskodawcą jest podmiot, którego siedziba
lub oddział lub główne miejsce wykonywania
działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania
działalności na terenie województwa
zachodniopomorskiego wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
Weryfikacja spełnienia kryterium w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego -spełnienie
odbywać się będzie w oparciu o obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art.
2 ust. 3Ustawyz dnia 24 lipca 1998 r.o
wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r.
nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 665, z 1999 r. nr 101
poz. 1188, z 2001 r. nr 45 poz. 497).
Projektodawca będący jednostką samorządu
terytorialnego nie ma obowiązku składania
załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium
W przypadku gdy zakres wymaganych danych nie
będzie możliwy do zweryfikowania w oparciu o

Wskazanie kryterium premiującego nie oznacza,
że premia punktowa zostanie przyznana
projektodawcy automatycznie. Przyznanie
premii punktowej wiąże się przede wszystkim ze
spełnieniem warunków, o których mowa
powyżej.

dostępne ewidencje i rejestry publiczne, a
Wnioskodawca nie załączy do wniosku
odpowiedniego dokumentu urzędowego wydanego
przez właściwy organ administracji publicznej,
projekty takie nie będą podlegały uzupełnieniu, a
kryterium zostanie uznane za niespełnione.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
odpowiednich zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

Weryfikacja spełnienia kryterium w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego -spełnienie
odbywać się będzie w oparciu o obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art.
2 ust. 3Ustawyz dnia 24 lipca 1998 r.o
wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r.
nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 665, z 1999 r. nr 101
poz. 1188, z 2001 r. nr 45 poz. 497).
Projektodawca będący jednostką samorządu
terytorialnego nie ma obowiązku składania
załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium

Każdorazowo, w sposób jednoznaczny należy
wskazać w treści wniosku, które kryterium
premiujące spełnia projekt (jeśli dotyczy).

Projektodawca jest zobowiązany do wskazania w
treści wniosku o dofinansowanie deklaracji
spełniania kryterium oraz w przypadku gdy
informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w
oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne
tj.: KRS i CEIDG, przedłożenia wraz z wnioskiem
dokumentu wydanego przez właściwy organ
administracji publicznej, potwierdzającego
posiadanie od minimum 1 roku przed dniem
złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu,
oddziału, głównego miejsca wykonywania
działalności lub dodatkowego miejsca
wykonywania działalności na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Weryfikacja spełnienia
kryterium będzie możliwa na każdym etapie
postępowania konkursowego.
Projektodawca ubiegając się o przyznanie premii
punktowej powinien każdorazowo jednoznacznie
wskazać w treści wniosku, które kryteria
premiujące spełnia projekt (jeśli dotyczy).
Wskazanie kryterium premiującego nie oznacza,
że
premia
punktowa
zostanie
przyznana
projektodawcy automatycznie. Przyznanie premii
punktowej wiąże się przede wszystkim ze
spełnieniem warunków, o których mowa powyżej.
Każdorazowo, w sposób jednoznaczny należy
wskazać w treści wniosku, które kryterium
premiujące spełnia projekt
(jeśli dotyczy).
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