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Załącznik nr 2 do Wykazu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Propozycje realokacji w RPO WL 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny 
(kurs EUR przyjęty do renegocjacji 1 EUR=4,4705) 

A. PLANOWANE REALOKACJE 

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF 8iii 22 847,00 102 137,51 

 
9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości 
8iii 862 575,00 3 856 141,54 

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w 
ramach ZIT LOF 

8iv 263 996,00 1 180 194,12  

10.2 Programy typu outplacement 8v 418 899,00 1 872 687,98  

10.3 Programy polityki zdrowotnej 8vi 154 656,00 691 389,65  

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT 
LOF 

8v 2 177,00 9 732,28  

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF 10i 3 544,00 15 843,45  12.4 Kształcenie 
zawodowe 

10iv 12 311,00 55 036,33 
12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF 10i 8 767,00 39 192,87 

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF 9i 147 634,00 660 000,00  11.1 Aktywne 
włączenie 

9i 147 634,00 660 000,00 

 

B. ZMIANA ALOKACJI NA DZIAŁANIA, PRIORYTETY INWESTYCYJNE I OSIE PRIORYTETOWE W WYNIKU PLANOWANYCH 
REALOKACJI (W EUR) 

PI Działanie 
Obecna 

alokacja* 
Zmiana Nowa alokacja 

8i 9.1 Aktywizacja zawodowa 23 309 752,00 0,00 23 309 752,00 

8i 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 94 221 542,00 0,00 94 221 542,00 

8iii 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 85 853 347,00 862 575,00 86 715 922,00 

8iv 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 29 510 671,00 0,00 29 510 671,00 

8i 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach ZIT LOF 0,00 0,00 0,00 

8iii 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF 2 368 995,00 -22 847,00 2 346 148,00 
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8iv 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach ZIT LOF 1 405 310,00 -263 996,00 1 141 314,00 

Oś 9 Rynek pracy 236 669 617,00 575 732,00 237 245 349,00 

PI 8i 117 531 294,00 0,00 117 531 294,00 

PI 8iii 88 222 342,00 839 728,00 89 062 070,00 

PI 8iv 30 915 981,00 -263 996,00 30 651 985,00 

8v 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP 15 867 426,00 0,00 15 867 426,00 

8v 10.2 Programy typu outplacement 14 022 142,00 -418 899,00 13 603 243,00 

8vi 10.3 Programy polityki zdrowotnej 7 074 301,00 -154 656,00 6 919 645,00 

8v 10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF 5 740 568,00 -2 177,00 5 738 391,00 

Oś 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 42 704 437,00 -575 732,00 42 128 705,00 

PI 8v 35 630 136,00 -421 076,00 35 209 060,00 

PI 8vi 7 074 301,00 -154 656,00 6 919 645,00 

9i 11.1 Aktywne włączenie 75 079 745,00 147 634,00 75 227 379,00 

9iv 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 61 194 797,00 0,00 61 194 797,00 

9v 11.3 Ekonomia społeczna 12 271 074,00 0,00 12 271 074,00 

9i 11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF 2 782 604,00 -147 634,00 2 634 970,00 

9iv 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT LOF 0,00 0,00 0,00 

9v 11.6 Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF 0,00 0,00 0,00 

Oś 11 Włączenie społeczne 151 328 220,00 0,00 151 328 220,00 

PI 9i 77 862 349,00 0,00 77 862 349,00 

PI 9iv 61 194 797,00 0,00 61 194 797,00 

PI 9v 12 271 074,00 0,00 12 271 074,00 

10i 12.1 Edukacja przedszkolna 16 198 798,00 0,00 16 198 798,00 

10i 12.2 Kształcenie ogólne 26 903 910,00 0,00 26 903 910,00 

10iii 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 6 278 093,00 0,00 6 278 093,00 

10iv 12.4 Kształcenie zawodowe 59 967 808,00 12 311,00 59 980 119,00 

10i 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF 342 235,00 -3 544,00 338 691,00 

10i 12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF 2 740 566,00 -8 767,00 2 731 799,00 

10iii 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach ZIT LOF  0,00 0,00 0,00 

Oś 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 112 431 410,00 0,00 112 431 410,00 

PI 10i 46 185 509,00 -12 311,00 46 173 198,00 
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PI 10iii 6 278 093,00 0,00 6 278 093,00 

PI 10iv 59 967 808,00 12 311,00 59 980 119,00 

Oś 14 Pomoc techniczna 84 424 084,00 0,00 84 424 084,00 

 EFS bez PT 543 133 684,00 0,00 543 133 684,00 

 EFS z PT 627 557 768 0,00 627 557 768 

* wartości uwzględniają już wprowadzone zmiany, które podlegają notyfikacji (szczegółowe informacje w tym zakresie w zał. 3 do Wykazu zmian) 

 

C. UZASADNIENIA REALOKACJI 
 

1.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF 8iii 22 847,00 102 137,51 

 
9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości 
8iii 862 575,00 3 856 141,54 

9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w 
ramach ZIT LOF 

8iv 263 996,00 1 180 194,12  

10.2 Programy typu outplacement 8v 418 899,00 1 872 687,98  

10.3 Programy polityki zdrowotnej 8vi 154 656,00 691 389,65  

10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT 
LOF 

8v 2 177,00 9 732,28  

Z uwagi na pozostającą w ramach Działań 9.6, 9.7, 10.2, 10.3, 10.4 niską alokację środków, Instytucja Zarządzająca nie przewiduje przeprowadzania nowych 

konkursów. Natomiast w ramach Działania 9.3 IZ ogłosiła w grudniu 2020 r. konkurs. Aby efektywnie wykorzystać wolne środki pozostające na Działaniach 

9.6, 9.7, 10.2, 10.3 oraz 10.4 IZ proponuje przeniesienie ich na Działanie 9.3 celem zwiększenia alokacji na ww. konkurs. Realokacja przyczyni się  

do efektywniejszej realizacji celów końcowych RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFS oraz pełnego wykorzystania alokacji przeznaczonej  

dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych. Konkurs w ramach Działania 9.3 RPO WL (PI 8iii) został zaplanowany w związku z realokacją środków  

w wysokości 3 425 108,00 EUR w trakcie poprzedniej zmiany Programu. Proponowane przesunięcie środków stanowi kontynuację podjętych działań  

i pozwoli na ich wzmocnienie w kontekście przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym pandemią COVID-19. W przedmiotowym 

konkursie zastosowane zostały preferencje (punkty premiujące) dla projektów zakładających skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które 

w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę. Podjęte działania stanowią odpowiedź na wyzwania sytuacji społeczno - gospodarczej w kontekście trwającej 

pandemii COVID-19.  
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2.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF 10i 3 544,00 15 843,45  12.4 Kształcenie zawodowe 10iv 12 311,00 55 036,33 
12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF 10i 8 767,00 39 192,87 

 

Z uwagi na pozostającą w ramach Działań 12.5 i 12.6 niską alokację środków Instytucja Zarządzająca nie przewiduje przeprowadzania nowych konkursów.  

W ramach Działania 12.4 wartość aktualnie rozstrzygniętego konkursu przewyższa dostępną alokację. IZ proponuje przeniesienie wolnych środków z Działań 

12.5 i 12.6 na niniejsze Działanie w celu zwiększenia puli środków przeznaczonych do zakontraktowania projektów objętych listami rankingowymi  

do dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20. Realokacja przyczyni się do efektywniejszej realizacji celów 

końcowych RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFS oraz pełnego wykorzystania alokacji przeznaczonej dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych. 

Analiza wartości wskaźników wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie wskazuje na osiągniecie założonych celów działania (uwzględniając ryzyko 

związane z pandemią Covid-19), natomiast wartość środków realokowanych ma znikomy wpływ na wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu  

w Działaniu 12.4 RPO WL i nie pozwala na ich modyfikację. 

 

3.  

 

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF 9i 147 634,00 660 000,00  11.1 Aktywne włączenie 9i 147 634,00 660 000,00 

 

Środki pozostające na Działaniu 11.4 (oszczędności powstałe w ramach realizowanych projektów oraz wynikające z różnic kursowych) nie będą mogły być 
ponownie wykorzystane w ramach tego Działania. Jednocześnie, biorąc pod uwagę trwający obecnie konkurs w Działaniu 11.1, w tym liczbę złożonych 
wniosków i wyniki weryfikacji formalnej projektów, założyć można, iż środki realokowane zostaną wykorzystane w ramach tego konkursu. 
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D. ZMIANY W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW  

Nazwa wskaźnika 
Wartość przed 

zmianą 
Proponowana 

wartość 
Uzasadnienie 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

PI 8i 

Zmiana wskaźników 
rezultatu 

Liczba osób, które 
uzyskały 

kwalifikacje po 
opuszczeniu 

programu  
 

dla wskaźników 
referencyjnych: 

 
- Liczba osób 

biernych 
zawodowo 
objętych 

wsparciem w 
programie 

 
- Liczba osób z 

niepełnosprawnoś
ciami objętych 
wsparciem w 

programie 
 

- Liczba osób 
bezrobotnych 

(łącznie z 
długotrwale 

bezrobotnymi) 
objętych 

wsparciem w 
programie 

 
- Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób, które 
uzyskały  

kwalifikacje  po 
opuszczeniu 

programu  
 

dla wskaźników 
referencyjnych: 

 
- Liczba osób 

biernych  
zawodowo  
objętych  

wsparciem w 
programie 

 
- Liczba osób z 

niepełnosprawności
ami objętych 
wsparciem w 

programie 
 

 

Zmiana sposobu monitorowania rezultatów programu spowoduje osiągnięcie wskaźnika na 
zakładanym w RPO WL poziomie. IZ RPO wskazuje, iż obecny stan realizacji wskaźnika  w PI 8i 

wynosi dla osób bezrobotnych wynosi 96,97% zaś dla osób długotrwale bezrobotnych 107,41% (wg 
stanu na 31.12.2020 r.) jednakże biorąc pod uwagę stopień osiągnięcia wskaźnika w 

poszczególnych działaniach IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia w pełni założonej wartości 
wskaźnika rezultatu.  

W ramach Działania 9.2 stopień osiągnięcia wskaźnika kształtuje się na poziomie dla osób 
bezrobotnych 54,71% ora dla osób długotrwale bezrobotnych z 59,27% wartości docelowej a 

uwzględniając obecny stan realizacji projektów (okres realizacji do końca 06.2021 r. oraz 
zaplanowany ostatni nabór projektów z okresem realizacji  07.2021-12.2022, wartość ta może ulec 

zmianie. 

Istotne w tym zakresie są opinie powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego, które w 
ramach konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych zgłaszały chęć 

rozszerzenia rzeczonego wskaźnika rezultatu o kompetencje. Dla uzasadnienia swoich propozycji 
argumentowano, iż cyt.: „z wieloletniego doświadczenia w realizacji szkoleń, zarówno grupowych 

jak i indywidualnych, możemy jednoznacznie stwierdzić iż  osoby powyżej 30 r.ż. bardzo niechętnie 
biorą udział w tej formie wsparcia. Osoby te bardzo często posiadają już kwalifikacje i szukają pracy 
w konkretnym wyuczonym zawodzie, albo pracują w szarej strefie bądź w gospodarstwach rolnych 

i nie są zainteresowane  przekwalifikowaniem się. Kolejna barierą w realizacji tej formy wsparcia 
jest niechęć pracodawców w zatrudnianiu osób przeszkolonych przez Urząd Pracy, w 

zdecydowanej większości wolą oni zatrudniać ludzi posiadających już wieloletnie doświadczenie w 
danej branży bądź też osoby młode. Następnym problemem który praktycznie uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika jest wskaźnik zdawalności egzaminów prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji który przy najbardziej ,,popularnych’’ szkoleniach jest bardzo niski.”. Jak 
pokazuje nasze dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów, szkolenia grupowe są 

najmniej efektywną formą wsparcia. 

Dodatkowo wskazywano również na fakt, iż przedłużająca się na terenie kraju pandemia wywołana 
przez COVID-19 powoduje, iż  osiągnięcie wszystkich wskaźników może być utrudnione. Uczestnicy 

obawiają się zagrożenia chorobą spowodowaną COVID-19 i mają trudności m.in. z dojazdem na 
szkolenia. Ponadto problemy występują również ze strony jednostek szkoleniowych, które nie chcą 

realizować szkoleń z powodu niemożliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Obecna 
sytuacja na rynku pracy wymaga elastycznego podejścia i dostosowywania się do nowej 
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objętych 
wsparciem w 

programie 

rzeczywistości tak aby pomóc jak największej liczbie osób. Wskazano również na inne trudności 
występujące w realizacji szkoleń związane z: 

- brakiem uzyskania kwalifikacji po ukończonym szkoleniu,  

- długim okresem wyczekiwania na egzamin,  

- brakiem możliwości ustalenia wcześniejszego terminu egzaminu,  

- spadkiem motywacji do podjęcia kolejnych prób uzyskania kwalifikacji, 

- małym zainteresowaniem udziału w szkoleniach przez osoby bezrobotne. 

Jednocześnie wzięto pod uwagę wydłużający się okres wdrażania STW, obowiązujących nadal 
obostrzeń, jak również fakt, iż w obecnej sytuacji szkolenia realizowane w trybie on-line (o ile są 

możliwe do realizacji) dotyczą głównie podnoszenia kompetencji a nie kwalifikacji. 

Nie bez znaczenie pozostaje fakt, iż zastosowanie nowego wskaźnika pozwoliłoby zastosować 
jednolite podejście do monitorowania projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 

zarówno dla osób młodych jak i osób w wieku 30+, gdyż w ramach PO WER urzędy pracy 
monitorują zarówno uzyskane kwalifikacje jak i nabyte kompetencje. Z doświadczeń IZ RPO wynika 

również, iż pracodawcy często potrzebują nie tylko pracowników posiadających określone 
kwalifikacje ale coraz częściej posiadających odpowiednie kompetencje niezbędne do 

wykonywanej pracy.  

Biorąc pod uwagę powyższe opinie, w tym problemy z realizacją szkoleń, zgłaszane przez 
powiatowe urzędy pracy istnieje obawa niezrealizowania wskaźnika na założonym poziomie, gdyż 

rosnąca liczba uczestników niekoniecznie będzie wpływać na liczbę osób, które uzyskały 
kwalifikacje. Reasumując zastosowanie nowego brzmienia spowoduje, że projekty będą bardziej 

dostępne i dostosowane do potrzeb uczestników projektu jak i pracodawców ale również zwiększy 
szansę na realizację wskaźnika. 

 

NOWY WSKAŹNIK 
 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu 
programu  

 
dla wskaźników 
referencyjnych: 

 
- Liczba osób 
bezrobotnych 

(łącznie z 
długotrwale 

bezrobotnymi) 
objętych wsparciem 

w programie 
 

- Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
objętych wsparciem 

w programie 

PI 8iii 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS 
środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

K: nd 
M: nd 

O: 9 051 
 

K: nd 
M: nd 

O: 9 131 

Pandemia Sars-Cov-2 przekłada się znacząco na sytuację na rynku pracy w Polsce. Działalność wielu 
firm m.in. z branży gastronomicznej, usługowej, eventowej lub turystycznej została znacznie 

zredukowana, co przekłada się na wzrost liczby osób bez pracy. Na podstawie danych GUS widać 
wyraźnie utrzymujący się wzrost stopy bezrobocia o ponad 0,5% w stosunku do początku roku, jak 

również widać wzrost  
o ok. 1% porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego.  

Zgodnie z danymi GUS (Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 roku (dane wstępne) z 
dn. 25.11.2020 r.) wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących, 26,9% osób jako przyczynę 
zaprzestania ostatnio wykonywanej pracy podało sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 

poprzednim kwartale było to 20,1%). Jednocześnie do urzędów pracy w ciągu III kwartału br. 
zgłoszono 38,2% wolnych miejsc pracy więcej niż w II kwartale 2020 r., ale o 7,5% mniej w 
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porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dane GUS pokazują, że dotychczasowy 
trend spadkowy liczby osób bezrobotnych i/lub stopy bezrobocia został przerwany i tendencja 

zaczyna odchylać się w kierunku wzrostu tych wskaźników, przy jednoczesnym niewystarczającym 
wzroście liczby wolnych miejsc pracy. W tej sytuacji oferta dotacji  

na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie towarzyszące stanowią istotną 
alternatywę dla osób bezrobotnych i jednocześnie pozwalają stymulować wzrost gospodarczy w 
regionie, niwelując skutki ekonomiczne pandemii. W konkursie planowanym do ogłoszenia w IV 
kw. 2020 r. przyjęto preferencje (punkty premiujące) dla projektów zakładających skierowanie 

wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę. 
Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zwiększenia alokacji na PI 8iii. 

 PI 8iii 
Wskaźnik produktu 
RAMY WYKONANIA 

Liczba osób pozostających 
bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
w programie 

 

K: nd 
M: nd 

O: 7 259 

K: nd 
M: nd 

O: 7 319 

 Pandemia Sars-Cov-2 przekłada się znacząco na sytuację na rynku pracy w Polsce. Działalność 
wielu firm m.in. z branży gastronomicznej, usługowej, eventowej lub turystycznej została znacznie 

zredukowana, co przekłada się na wzrost liczby osób  
bez pracy. Na podstawie danych GUS widać wyraźnie utrzymujący się wzrost stopy bezrobocia o 

ponad 0,5% w stosunku do początku roku, jak również widać wzrost  
o ok. 1% porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego.  

Zgodnie z danymi GUS (Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 roku (dane wstępne) z 
dn. 25.11.2020 r.) wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących, 26,9% osób jako przyczynę 
zaprzestania ostatnio wykonywanej pracy podało sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 (w 

poprzednim kwartale było to 20,1%). Jednocześnie do urzędów pracy w ciągu III kwartału br. 
zgłoszono 38,2% wolnych miejsc pracy więcej niż w II kwartale 2020 r., ale o 7,5% mniej w 

porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dane GUS pokazują, że dotychczasowy 
trend spadkowy liczby osób bezrobotnych i/lub stopy bezrobocia został przerwany i tendencja 

zaczyna odchylać się w kierunku wzrostu tych wskaźników, przy jednoczesnym niewystarczającym 
wzroście liczby wolnych miejsc pracy. W tej sytuacji oferta dotacji  

na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie towarzyszące stanowią istotną 
alternatywę dla osób bezrobotnych i jednocześnie pozwalają stymulować wzrost gospodarczy w 
regionie, niwelując skutki ekonomiczne pandemii. W konkursie planowanym do ogłoszenia w IV 
kw. 2020 r. przyjęto preferencje (punkty premiujące) dla projektów zakładających skierowanie 

wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę. 
IZ RPO, szacując zmianę wartości wskaźnika, uwzględniła ryzyko wynikające  

z doświadczeń pandemii COVID-19 w kontekście realizacji projektów (np. koniunktura gospodarcza 
wpływająca negatywnie na gotowość podjęcia się prowadzenia działalności gospodarczej, fakt, że 
nie każdy rodzaj działalności gospodarczej może być realizowany w formie on-line, a w niektórych 

wypadkach pomysł na biznes może dotyczyć branż najbardziej dotkniętych kryzysem). Przyjęcie 
ryzyka jest konieczne z uwagi na brak możliwości określenia rozwoju sytuacji społeczno - 

gospodarczej w kontekście COVID-19. Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zwiększenia alokacji 
na PI 8iii. 
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PI 8iii 

Wskaźnik produktu 
Liczba osób pracujących, 

które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 

gospodarczej w 
programie 

K: nd 
M: nd 
O: 189 

K: nd 
M: nd 

O:  196 
 

j.w. 

 


