
 

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 - REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18 

  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Strona tytułowa 
Wersja 1.1 
Szczecin, dnia 26 października 2018 r. 

Strona tytułowa 
Wersja 1.2 
Szczecin, dnia 23 listopada 2018 r. 

Pkt. 2.1.3. 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio 
do następującej grupy odbiorców: 

Typ projektów 2:  

1. Osoby bierne zawodowo/bezrobotne 
niezarejestrowane w PUP w wieku 30 
lat i więcej,  
w szczególności znajdujące się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby 
w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, oraz osoby o 
niskich kwalifikacjach), 

 

Typ projektów 3: 

1. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny, 

2. Osoby o statusie ubogich pracujących, 
3. Osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych, 
4. Osoby pracujące w ramach umów 

cywilno – prawnych. 

 

Pkt. 2.1.3. 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do 
następującej grupy odbiorców: 

Typ projektów 2:  

2. Osoby bierne zawodowo/bezrobotne 
niezarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i 
więcej,  
w szczególności znajdujące się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 
50 lat 
i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, oraz osoby o 
niskich kwalifikacjach), 

 

Typ projektów 3: 

5. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny, 

6. Osoby o statusie ubogich pracujących, 
7. Osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych, 
8. Osoby pracujące w ramach umów cywilno 

– prawnych. 
 

UWAGA! Wszystkie osoby wymienione w 3 typie 
projektu obligatoryjnie muszą być w wieku 30 lat i 
więcej. 

Pkt. 3.1.2. 

Wniosek w systemie LSI2014 należy 
opublikować w terminie naboru projektów, tj.  
od 9 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. do 
godz.15:00. 

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru 

wniosków o dofinansowanie. 

 

Pkt. 3.1.2  

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować 
w terminie naboru projektów, tj.  
od 9 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. do 
godz.15:00. 

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru 

wniosków o dofinansowanie. 

 

Pkt. 3.1.5. 

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy uznaje się za zachowany 
w przypadku wpływu przesyłki do Kancelarii 
WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia 
zakończenia naboru tj. do dnia 28 listopada 
2018 r. 

 

Pkt. 3.1.3. 

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy uznaje się za zachowany 
w przypadku wpływu przesyłki do Kancelarii WUP 
w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia 
naboru tj. do dnia 5 grudnia 2018 r. 

 



Tabela: Szczegółowe kryteria 

dopuszczalności, kryterium nr 2 Zgodność 

wsparcia Opis znaczenia kryterium Ad.3 

W celu spełnienia kryterium Wnioskodawca 

powinien zamieścić adekwatny opis grupy 

docelowej w punkcie D.2.1.2. 

Przy określaniu struktury grupy docelowej 

należy zwrócić uwagę, by przedstawić jej opis 

w taki sposób, by oceniający mógł oszacować, 

jaki% w grupie uczestników projektu, stanowią 

osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Należy pamiętać, iż te osoby 

musza stanowić minimum 60% wszystkich 

uczestników projektu. We wniosku powinny 

znaleźć się informacje o: 

Liczbie uczestników projektu ogółem oraz 

liczbie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy oraz deklaracja, że minimum 

60% uczestników projektu będą stanowiły 

osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 

znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy. 

Pozostałą część uczestników mogą stanowić 

osoby z następujących grup docelowych:  

 - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na 

umowach krótkoterminowych oraz pracujący w 

ramach umów cywilno-prawnych, których 

zarobki nie przekraczają wysokości 

minimalnego wynagrodzenia, 

 - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, 

którzy nie należą do kategorii osób 

bezrobotnych znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy i opisanych w 

pozostałych punktach przedmiotowego  

kryterium. 

Powyższa kategoria uczestników (bezrobotni 

mężczyźni w wieku 30-49 lat ) stanowi nie 

więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych 

wsparciem w projekcie. 

Przy określaniu struktury grupy docelowej 

należy zwrócić uwagę, by przedstawić jej 

opis w taki sposób,  by  oceniający  mógł  

Tabela: Szczegółowe kryteria dopuszczalności, 

kryterium nr 2 Zgodność wsparcia Opis znaczenia 

kryterium Ad.3 

W celu spełnienia kryterium Wnioskodawca 

powinien zamieścić adekwatny opis grupy 

docelowej w punkcie D.2.1.2. 

Przy określaniu struktury grupy docelowej należy 

zwrócić uwagę, by przedstawić jej opis w taki 

sposób, by oceniający mógł oszacować, jaki% w 

grupie uczestników projektu, stanowią osoby 

bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Należy pamiętać, iż te osoby musza stanowić 

minimum 60% wszystkich uczestników projektu. 

We wniosku powinny znaleźć się informacje o: 

Liczbie uczestników projektu ogółem oraz 

liczbie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy oraz deklaracja, że minimum 60% 

uczestników projektu będą stanowiły osoby 

bezrobotne i bierne zawodowo, znajdujące się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Pozostałą część uczestników mogą stanowić 

osoby z następujących grup docelowych:  

 - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na 

umowach krótkoterminowych oraz pracujący w 

ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki 

nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, 

 - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy 

nie należą do kategorii osób bezrobotnych 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy i opisanych w pozostałych punktach 

przedmiotowego  kryterium. 

Powyższa kategoria uczestników (bezrobotni 

mężczyźni w wieku 30-49 lat ) stanowi nie więcej 

niż 20% ogółu bezrobotnych objętych 

wsparciem w projekcie. 

Przy określaniu struktury grupy docelowej 

należy zwrócić uwagę, by przedstawić jej opis 

w taki sposób,  by  oceniający  mógł  

oszacować,  jaki  %  w  grupie  bezrobotnych  

uczestników  projektu stanowić będą 

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy 



oszacować,  jaki  %  w  grupie  bezrobotnych  

uczestników  projektu stanowić będą 

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, 

którzy nie należą do kategorii osób 

bezrobotnych znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

wskazanych w kryterium. UWAGA: udział w 

projekcie tej grupy uczestników nie jest  

obligatoryjny. 

We wniosku powinny znaleźć się informacje o: 

 - Liczbie BEZROBOTNYCH  uczestników  

projektu  (należy  zwrócić  uwagę  na  

różnicę  między ogółem uczestników 

projektu, a ogółem BEZROBOTNYCH 

uczestników projektu) oraz 

- liczbie bezrobotnych mężczyzn,   o cechach 

wskazanych w kryterium. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku                          o dofinansowanie 

 

nie należą do kategorii osób bezrobotnych 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, wskazanych w kryterium. 

UWAGA: udział w projekcie tej grupy 

uczestników nie jest  obligatoryjny. 

UWAGA! Grupą docelową w projekcie muszą 

być osoby w wieku 30 lat i więcej. 

We wniosku powinny znaleźć się informacje o: 

 - Liczbie BEZROBOTNYCH  uczestników  

projektu  (należy  zwrócić  uwagę  na  różnicę  

między ogółem uczestników projektu, a ogółem 

BEZROBOTNYCH uczestników projektu) oraz 

-liczbie bezrobotnych mężczyzn, o cechach 

wskazanych w kryterium. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku                          o dofinansowanie 

 

Pkt. 6.3 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

21.02.2019 r. 

 

Pkt. 6.3 

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

28.02.2019 r. 

 

 


