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Grupa docelowa

Grupa docelowa w projekcie powinna być zgodna 
z opisem zawartym we właściwym Regulaminie 

konkursu, jak i kryterium formalnym specyficznym 
(Kryterium nr 8 i 9) dla konkursu w zakresie grupy 

docelowej.
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Grupa docelowa w ramach Działania 11.1

Grupę docelową w ramach Działania 11.1 stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte

ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.
lubelskiego, w tym w szczególności:

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych
jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osoby o niskich kwalifikacjach,
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
f) osoby bezdomne,
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),których udział w projekcie jest
niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,
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Wsparcie może być udzielane osobom bezrobotnym, dla których ustalono 
I lub II profil pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, spełniającym minimum 
jedną przesłankę pozwalającą zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w przypadku osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie nie może być 

jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). Osobom bezrobotnym, 
dla których ustalono I lub II profil pomocy mogą być świadczone jedynie 

usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym 
i zdrowotnym.
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W ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie RPO WL o dofinansowanie projektu 
mogą ubiegać się następujące podmioty:

a)Instytucje pomocy i integracji społecznej
b) Instytucje rynku pracy
c) Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
d) Podmioty reintegracyjne
e) Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji 
społecznej
f) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki 
pomocy społecznej
g) PFRON
h) Ochotnicze Hufce Pracy
i) Centra aktywności lokalnej
j) Podmioty ekonomii społecznej
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Podmioty uprawnione do ubiegania 

się o dofinansowanie



OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym jest 

możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, 
w szczególności przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; CIS i KIS 
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym; przedsiębiorstwa społeczne; organizacje pozarządowe, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.
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Specyficzne wymogi dla projektów 

realizowanych przez OPS i PCPR



Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
są realizowane przez (m.in.):

- partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;

- podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

- podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane 
w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku 
o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu,
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Efektywność społeczna i efektywność 
zatrudnieniowa

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym,
a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji 
o charakterze zawodowym.

Działanie 11.1: Aktywne włączenie
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Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone 
rozłącznie w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kryteria efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej są weryfikowane w terminie do 3 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie.
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Jak kwalifikować szkolenia? Kiedy 
zawodowe, a kiedy edukacyjne?
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Jeśli ostatecznym celem realizacji szkoleń i kursów zawodowych jest 
podjęcie zatrudnienia przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo 

(aktywizacja zawodowa), tj. osoba jest wyposażona w kwalifikacje 
zawodowe, które zostaną przez nią wykorzystane do uzyskania zatrudnienia 

– będą one miały charakter usług o charakterze zawodowym. 

Natomiast jeśli podjęcie kursów i szkoleń ma prowadzić do podniesienia 
kwalifikacji lub kompetencji osób już pracujących - tj. kwalifikacje 
zawodowe osoby zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy, to 

przedmiotowe kursy/ szkolenia maja cel edukacyjny i należy je 
zakwalifikować do usług o charakterze edukacyjnym.

Działanie 11.1: Aktywne włączenie 



Kwalifikacja zawodowa
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Kwalifikacje zawodowe – to określony zestaw efektów uczenia się 
(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 

upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 
kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez Departament EFS 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) we współpracy z Instytutem 

Badań Edukacyjnych pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego z dnia 26.04.2016r., poprzez właściwy organ 
uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy 

rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz 
certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji.
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Przez Instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał 
uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r.
a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe 

wymogi określone w ustawie o ZSK. 

Przykładami instytucji certyfikujących są:

• uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze, Urząd
Dozoru Technicznego,

• instytucje szkoleniowe,

• stowarzyszenia zawodowe,

• organy administracji publicznej lub

• instytucje przeprowadzające egzaminy (np.: językowe, finansowe,
komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne.
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Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 
kwalifikacji powinny być rozpoznawalne 

i uznawane z danym środowisku, sektorze i branży.

W nawiązaniu do powyższego, Wnioskodawca realizujący 
projekty z EFS, zobowiązany jest do wskazania podstawy 

prawnej lub innych uregulowań stanowiących o uprawnieniach 
danej instytucji do przeprowadzania procedury certyfikowania 
oraz potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatów w danych 

branżach. To znaczy, że jeżeli odnosi się do konkretnej 
kwalifikacji, to Beneficjent zobowiązany jest do uzasadnienia 

rozpoznawalności danego certyfikatu w branży, 
w zakresie której wydane zostaną certyfikaty.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Obywatelska 4

www.rpo.lubelskie.pl/wup
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

e-mail. punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl 
tel. 81 46 35 363 
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