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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach którego
ogłaszany będzie konkurs

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

2. Priorytet inwestycyjny

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja w
(PLN)

5 061 388

Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest
wsparcie:
1) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub
powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
a. pośrednictwo pracy,
6. Typ/typy projektów
przewidziane do realizacji
w ramach konkursu

b. poradnictwo zawodowe,
c. identyfikacja potrzeb.
2) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych
oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:
a. staże,
b. praktyki zawodowe,
c. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

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

(Ogółem)

114

2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie

136

3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w
programie

102

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

102

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie

17

6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie

55

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
(Ogółem)

2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w
programie (C)

45%

3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)

45%

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

37%

5. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych
zawodowo objętych wsparciem w programie (C)

40%

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
komprtencje po opuszczeniu programu / Liczba osób

15%
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bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie (C)
8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kometencje
po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)

15%

9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu / Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

20%

10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu / Liczba osób biernych
zawodowo objętych wsparciem w programie (C)

40%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

Nazwa kryterium:

1. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego
przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji dla miasta Łodzi
Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o
dofinansowanie) programu rewitalizacji dla miasta Łodzi
znajdującego się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 20142020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja”).
Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo
wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go
w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów
działań rewitalizacyjnych.

Uzasadnienie:

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji
określonym w programie rewitalizacji. (w wyjątkowych sytuacjach
dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części
poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy
realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy
obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z
wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
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W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku
30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z
niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział
w grupie docelowej nie może być wyższy niż 20% osób bezrobotnych
wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy
kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji
lub kompetencji.
Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

3. Minimalny poziom wkładu własnego
Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych w projekcie (kosztów ogółem) wynosi co najmniej
5%.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

4. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej
Projekt zakłada minimalny poziom
zatrudnieniowej w odniesieniu do:

Uzasadnienie:

kryterium

efektywności

1. osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i
więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3,
imigranci, reemigranci) – 44,3%;
2. pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4%;
3. osób z niepełnosprawnościami w projektach adresowanych w
całości i wyłącznie do osób z tej grupy – 24%.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z aktualnymi na dzień
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ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020., zgodnie z którymi kryterium
efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników,
którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego podjęli zatrudnienie
w oparciu o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w
okresie do 90 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

5. Projekt zakłada identyfikację potrzeb każdego uczestnika
Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej
każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika
projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub
aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu
Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

6. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń
W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji
lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., a szkolenia
realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd
pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
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Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

7. Projekty, w których przewidziano formy wsparcia w zakresie
nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji muszą
prowadzić do uzyskania określonych kwalifikacji/kompetencji
W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania
kwalifikacji/ kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe
zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2021 - Raport
podsumowujący badanie w województwie łódzkim.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

8. Projekt zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia byłym
uczestnikom projektów realizowanych w ramach CT 9
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach
IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie
w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

9. Data zakończenia realizacji projektu
Wskazana we wniosku data zakończenia realizacji projektu nie może
być późniejsza niż 30 czerwca 2023 roku.
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Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IOK, odstępstwo od przedmiotowego
kryterium.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
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