
 

Pytania i odpowiedzi w ramach naboru  

nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/21 
 

 

Czy we  wniosku o dofinansowanie projektu należy przepisać całą treść kryterium 

formalnego specyficznego nr 1,czy też nie trzeba przepisywać do wniosku pkt 3 i 4  

w związku z tym, że nabór jest ogłoszony na realizacje 1 typu projektu i pkt 3 i 4  

kryterium nie będzie miał zastosowania? 

 

Zgodnie z zapisem ujętym w załączniku nr 3 do Informacji o naborze: Warunki formalne  

i kryteria wyboru projektów – w  związku z tym, że nabór jest ogłaszany na realizacje 1 typu 

projektu, kryterium 1 będzie oceniane  wyłącznie w zakresie objętym naborem (typ  nr 1),  

co oznacza, że w ramach jego oceny  pkt 3 i 4 kryterium nie będzie miał zastosowania.  

Jeżeli  we wniosku o dofinansowanie wskazany zostanie poniższy zapis, który jest zgodny  

z pkt 3.3  Grupy docelowe, zawartym w Informacji o naborze nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-

NB1/21, będzie to poprawne. 

Struktura grupy docelowej 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, należące 

co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) osoby długotrwale bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z niepełnosprawnościami 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 

Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min.60% uczestników projektu, osoby wskazane  

w pkt f) stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem. 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako 

osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, b)osoby długotrwale bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach zamierzający odejść z rolnictwa. 

 

Sposób opisu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 2021-2022 konkretnych 

kierunków szkoleń, nabór nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/21 

Celem zastosowania Kryterium 5: Sposób realizacji szkoleń w aktualnie trwającym naborze  

nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/21 jest osiągnięcie bardziej efektywnych rezultatów 

proponowanego wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia 

do potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy. W związku z tym rodzaj i tematyka 

szkolenia powinna wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec 

konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Jednocześnie ważne jest aby odpowiadało na 

zdiagnozowane potrzeby w regionie. Jeżeli na etapie przygotowywania wniosku  



 

o dofinansowanie projektu nie jest możliwym podanie tematyki realizowanych szkoleń 

wówczas warto powołać się na dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów  

w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP i podać jaki rodzaj szkoleń jest 

ewentualnie brany pod uwagę opierając się również na potrzebach lokalnego rynku pracy. 

Takie rozwiązanie będzie pomocne dla Zespołu Oceny Projektów Pozakonkursowych (ZOPP) 

powołanego do przedmiotowego naboru przy ocenie kwalifikowalności i zasadności budżetu. 

 Natomiast na etapie wdrażania projektu zostanie zweryfikowane czy wsparcie jest 

realizowane zgodnie z potrzebami uczestników (IPD) oraz kwalifikowalności i racjonalności 

wydatków. 

 


