
Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy 
 

1. Numer i nazwa  
osi priorytetowej 

Oś I Osoby młode na rynku pracy 

2.  Cele szczegółowe osi 
priorytetowej  

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  

3. Charakter osi Pro rata 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa 
Funduszu 

Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

EFS / YEI* 2 035 181 126,  
w tym wkład UE 

1 757 133 267 

  

    

5. Instytucja zarządzająca Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego  – Departament 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

• UWAGA: Kwota zawiera środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w wysokości 549 423 

495, w tym wkład UE 504 875 644 (252 437 822 z EFS oraz 252 437 822 ze specjalnej linii budżetowej) 

 

 OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostaj ących bez pracy na 
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 
 

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa 
działania/ 
poddziałania  

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

 

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

 

2. Cele 
szczegółowe 
działania/pod
działania 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w 

tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 

młodzież NEET).  

3. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 

  Ogółem Koperta Mazowiecka Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 1 564 433 378, w tym   



przypisaniem  
kwot UE 
(EUR) 

wkład UE 1 351 994 361 

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

1 125 072 835, w tym 
wkład UE 948 257 646 

  

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

439 360 543, w tym 
wkład UE 403 736 715 

  

4. Typy 
projektów 

Działanie 1.1  

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem robót 
publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

 

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji 
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej (obligatoryjne)1: 

− identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez 
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych, 

− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w 
zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo 
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, 
które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, 
u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

− kontynuacja nauki dla osób młodych, u których 
zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej 
lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez 
odpowiednie egzaminy, 

− nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w 
kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której 
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości 
szkolenia,  

3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 
doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców: 

− nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego 
oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania 
danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 
spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie 
Jakości Praktyk i Staży, 

                                                           
1 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech 
elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w 
zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). 



− wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub 
innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, 
m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 
adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym zatrudnieniem), 

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu 
mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim 
rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 

− wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które 
mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze 
lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie 
kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie 
zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, 
staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla 
tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i 
Staży), 

− wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u 
których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w 
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów 
dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w 
nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na 
zasiedlenie, 

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych: 

− niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode 
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania 
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy 
wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

− wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie 
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 
przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2013 r.  poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem robót 
publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

 

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji 



wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej (obligatoryjne)2: 

− identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez 
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy osób młodych, 

− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w 
zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i 
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo 
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u 
których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

− kontynuacja nauki dla osób młodych, u których 
zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej 
lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez 
odpowiednie egzaminy, 

− nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w 
kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której 
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości 
szkolenia,  

3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 
doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców: 

− nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego 
oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania 
danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 
spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie 
Jakości Praktyk i Staży, 

− wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub 
innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, 
m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 
adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym zatrudnieniem), 

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu 
mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci EURES): 

− wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które 
mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze 
lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie 

                                                           
2 Patrz przypis nr 1. 



kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie 
zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, 
staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla 
tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i 
Staży), 

− wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u 
których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w 
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów 
dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w 
nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na 
zasiedlenie, 

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych: 

− niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode 
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania 
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy 
wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 

− wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie 
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 
przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

 

5. Typ 
beneficjenta  

Działanie 1.1  

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Powiatowe urzędy pracy 

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Powiatowe urzędy pracy 

6. Grupa 
docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Działanie 1.1  

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP 

jako bezrobotne(dla których został ustalony  I lub II profil 

pomocy3),które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. 

młodzież NEET4. 

Poddziałanie osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP 

                                                           
3 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za 
osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest 
bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie 
szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a 
co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, 
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).  



nr 1.1.2 jako bezrobotne(dla których został ustalony I lub II profil 
pomocy5), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. 
młodzież NEET6. 

7. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Wojewódzkie Urzędy Pracy 

8. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z 
innymi 
działaniami/ 
poddziałania
mi w ramach 
PO lub z 
innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Działania realizowane w ramach osi I są komplementarne w stosunku do 
pozostałych osi Programu. W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy 
pozwalające osiągnąć komplementarność wewnątrzprogramową, takie jak Roczne 
Plany Działania, które są tworzone między innymi w oparciu o analizę potrzeb i  
możliwości zapewnienia komplementarności w odniesieniu do działań 
podejmowanych w Programie. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym 
zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 
komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność 
pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach 
priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący 
czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie.  

 

Działania realizowane we wszystkich osiach PO WER są komplementarne w 
szczególności z działaniami realizowanymi z EFS w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych. POWER koncentruje się na działaniach dotyczących 
przygotowania i wsparcia wdrażania reform w obszarze zatrudnienia, integracji 
społecznej, edukacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz tych 
obszarach, w których bardziej efektywne  jest wsparcie z poziomu krajowego 
(wsparcie osób młodych, społeczności romskiej, osób odbywających karę 
pozbawienia wolności, instrumentów zwrotnych dla podmiotów ekonomii 
społecznej, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa). Regionalne Programy Operacyjne ukierunkowane są na 
bezpośrednie wsparcie  indywidualnych odbiorców, prowadzące do zwiększenia 
ich aktywności na rynku pracy lub rozwiązywania innych, indywidualnych 
problemów (poza tymi, którzy wspierani będą w ramach PO WER). Dla 
zapewnienia komplementarności pomiędzy regionalnymi programami 
operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne horyzontalne, a 
także jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba kryteria wyboru projektów. 
Ponadto komplementarność pomiędzy programami operacyjnymi będzie 
przedmiotem obrad Grupy roboczej ds. EFS, funkcjonującej przy Komitecie 
Koordynacyjnym Umowę Partnerstwa. 

10. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

11. Tryb(y) 
wyboru 
projektów 
 oraz 

Działanie 1.1  

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

 Pozakonkursowy 

 

Podmiot odpowiedzialny - Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla 

                                                           
5 Patrz przypis nr 4. 
6 Patrz przypis nr. 5. 
 



wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzia
lnego za 
nabór i 
ocenę 
wniosków 
oraz 
przyjmowani
e protestów 

danego województwa. 

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

 Pozakonkursowy 

 
Podmiot odpowiedzialny - Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla 
danego województwa. 

 

 

12. Limity i 
ograniczenia 
w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczą) 

W przypadku województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych warunkiem realizacji projektów poza Inicjatywą, jest pełne 
wykorzystanie alokacji przeznaczonej na Inicjatywę. 

Środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
muszą zostać wykorzystane do 2018 r. 

13. Warunki 
uwzględnienia 
dochodu w 
projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Warunki 
stosowania 
uproszczonyc
h form 
rozliczania 
wydatków i 
planowany 
zakres 
systemu 
zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jedynie do kosztów pośrednich 
rozliczanych ryczałtem do wysokości określonej w art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Finansowanie zaliczkowe nieplanowane - finansowanie projektów odbywa się na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

15. Pomoc 
publiczna  
i pomoc de 

minimis 
(rodzaj i 
przeznaczenie 
pomocy, 
unijna i 
krajowa 
podstawa 
prawna)  

Działanie 1.1    

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

O ile dotyczy: 

 

Pomoc de minimis, 
pomoc publiczna na 
szkolenia i/lub 
doradztwo i/lub 
subsydiowanie 
zatrudnienia i/lub 
doposażenie lub 
wyposażenie 
stanowiska pracy 
i/lub dotacja na  
utworzenie 
przedsiębiorstwa 

Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 
1407/2013 z  
18.12.2013  w 
sprawie pomocy de 
minimis  

 

Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 
651/2014 z 
17.06.2014 w 
sprawie wyłączeń 
blokowych 

Rozporządzenie 
MIiR w sprawie 
udzielania 
pomocy de 
minimis i pomocy 
publicznej w 
ramach 
programów 
operacyjnych 
finansowanych z 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego na 
lata 2014-2020 

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

O ile dotyczy: 

 

Pomoc de minimis, 
pomoc publiczna na 

Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 
1407/2013 z  
18.12.2013  w 

Rozporządzenie 
MIiR w sprawie 
udzielania 
pomocy de 



szkolenia i/lub 
doradztwo i/lub 
subsydiowanie 
zatrudnienia i/lub 
doposażenie lub 
wyposażenie 
stanowiska pracy 
i/lub dotacja na  
utworzenie 
przedsiębiorstwa 

sprawie pomocy de 
minimis  

 

Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 
651/2014 z 
17.06.2014 w 
sprawie wyłączeń 
blokowych 

minimis i pomocy 
publicznej w 
ramach 
programów 
operacyjnych 
finansowanych z 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego na 
lata 2014-2020 

16. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowan
ia UE 
wydatków 
kwalifikowaln
ych  
na poziomie 
projektu 
(jeśli dotyczy) 

 Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 -   

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

84,28%   

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

91,89%   

17. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowan
ia całkowitego 
wydatków 
kwalifikowaln
ych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinanso
wanie z 
budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentow
i przez 
właściwą 
instytucję) 

100% 

18. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta 
jako % 
wydatków 
kwalifikowaln
ych 
 

 Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 Brak możliwości 
wnoszenia wkładu 
własnego 

  

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Brak możliwości 
wnoszenia wkładu 
własnego  

  

Poddziałanie Brak możliwości   



nr 1.1.2 wnoszenia wkładu 
własnego 

19. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
projektu 
(PLN) 

20. (jeśli dotyczy) 

 Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 Nie dotyczy   

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Nie dotyczy   

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Nie dotyczy   

21. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowaln
ych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22. Warunki  i 
planowany 
zakres 
stosowania  
cross-

financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

23. Dopuszczona 
wartość 
zakupionych 
środków 
trwałych 
jako % 
wydatków 
kwalifikowaln
ych 

 Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 -   

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Nie dotyczy   

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Nie dotyczy   

24. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

25. Rodzaj 
wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz 
najważniejsze
warunki 
przyznania 

Nie dotyczy 

26. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 

Nie dotyczy 



finansowych 

27. Kwota 
alokacji UE na 
instrumenty 
finansowe 
(EUR) 

 Ogółem Koperta 
Mazowiecka 

Koperta 15 
województw 

Działanie 1.1 Nie dotyczy   

Poddziałanie 
nr 1.1.1 

Nie dotyczy   

Poddziałanie 
nr 1.1.2 

Nie dotyczy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 do SZOOP 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa  

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

 

Nazwa osi priorytetowej:  Oś I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1        

Poddziałanie nr 1.1.1 

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoba ogółem 30% 2014 30% SL2014 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

30% 2014 30% SL2014 

osoba regiony lepiej 
rozwinięte 

30% 2014 30% SL2014 

Poddziałanie nr 1.1.2 

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę 
pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania 
zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

75% 2014 75% SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w 
kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących 
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

69% 2014 69% SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły 
interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

92% 2014 92% SL2014 



Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 
otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, 
przygotowania zawodowego lub stażu po 
opuszczeniu programu 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

77% 2014 77% SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, 
uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub 
uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

59% 2014 59% SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które 
ukończyły interwencję wspieraną w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

osoba regiony 
słabiej 

rozwinięte 

94% 2014 94% SL2014 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
 miary 

Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  Oś I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1       

Poddziałanie nr 1.1.1 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w Programie 

osoba ogółem 84 889 460 601 SL2014 

osoba regiony słabiej 
rozwinięte, w tym: 

61 467 392 282 

 

SL2014 

osoba Dolnośląskie 0 23 925 SL2014 

osoba Kujawsko-pomorskie 0 22 556 SL2014 

osoba Lubelskie 0 25 207 SL2014 



osoba Lubuskie 0 9 433 SL2014 

osoba Łódzkie 0 26 723 SL2014 

osoba Małopolskie 0 28 541 SL2014 

osoba Opolskie 4 232 12 343 SL2014 

osoba Podkarpackie 0 31 955 SL2014 

osoba Podlaskie 5 827 16 995 SL2014 

osoba Pomorskie 11 822 34 483 SL2014 

osoba Śląskie 22 244 64 882 SL2014 

osoba Świętokrzyskie 0 17 161 SL2014 

osoba Warmińsko-mazurskie 0 13 695 SL2014 

osoba Wielkopolskie 17 342 50 584 SL2014 

osoba Zachodniopomorskie 0 13 799 SL2014 

osoba regiony lepiej 
rozwinięte - 

Mazowieckie 

23 422 68 319 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoba ogółem 32 558 176 655 SL2014 

osoba regiony słabiej 
rozwinięte, w tym: 

23 575  150 452 SL2014 

osoba Dolnośląskie 0 9 176 SL2014 

osoba Kujawsko-pomorskie 0 8 651 SL2014 



osoba Lubelskie 0 9 668 SL2014 

osoba Lubuskie 0 3 618 SL2014 

osoba Łódzkie 0 10 250 SL2014 

osoba Małopolskie 0 10 946 SL2014 

osoba Opolskie 1 623 4 734 SL2014 

osoba Podkarpackie 0 12 255 SL2014 

osoba Podlaskie 2 235 6 518 SL2014 

osoba Pomorskie 4 534 13 225 SL2014 

osoba Śląskie 8 532 24 885 SL2014 

osoba Świętokrzyskie 0 6 582 SL2014 

osoba Warmińsko-mazurskie 0 5 252 SL2014 



osoba Wielkopolskie 6 651 19 400 SL2014 

osoba Zachodniopomorskie 0 5 292 SL2014 

osoba regiony lepiej 
rozwinięte - 

Mazowieckie 

8 983 26 203 SL2014 

Liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

osoba ogółem n/d podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

osoba regiony słabiej 
rozwinięte 

n/d podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

osoba regiony lepiej 
rozwinięte 

n/d podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Poddziałanie nr 1.1.2 

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

osoba regiony słabiej 
rozwinięte, w tym: 

172 755 172 755 SL2014 

osoba Dolnośląskie 19 049 19 049 SL2014 

osoba Kujawsko-pomorskie 17 959 17 959 SL2014 

osoba Lubelskie 19 000 19 000 SL2014 

osoba Lubuskie 7 511 7 511 SL2014 

osoba Łódzkie 20 625 20 625 SL2014 

osoba Małopolskie 29 244 29 244 SL2014 

osoba Podkarpackie 23 812 23 812 SL2014 

osoba Świętokrzyskie 13 664 13 664 SL2014 



osoba Warmińsko-mazurskie 10 904 10 904 SL2014 

osoba Zachodniopomorskie 10 987 10 987 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoba regiony słabiej 
rozwinięte 

66 257 66 257 SL2014 

osoba Dolnośląskie 7 306 7 306 SL2014 

osoba Kujawsko-pomorskie 6 888 6 888 SL2014 

osoba Lubelskie 7 288 7 288 SL2014 

osoba Lubuskie 2 880 2 880 SL2014 

osoba Łódzkie 7 910 7 910 SL2014 

osoba Małopolskie 11 216 11 216 SL2014 

osoba Podkarpackie 9 133 9 133 SL2014 

osoba Świętokrzyskie 5 240 5 240 SL2014 

osoba Warmińsko-mazurskie 4 182 4 182 SL2014 

osoba Zachodniopomorskie 4 214 4 214 SL2014 

Liczba osób poniżej 30 lat z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

osoba regiony słabiej 
rozwinięte 

n/d podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

 

 


