
Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach 
Osi I Osoby młode na rynku pracy

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020



Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach  
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER 2014-2020 dla

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

Działania 1.2 –Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty konkursowe

*Wsparcie odnosi się do projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego

Wojewódzki Urząd Pracy w perspektywie finansowej 
2014 - 2020





Dlaczego osoby młode?
• Między 2008 a 2014 rokiem stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w grupie osób 15-24 z 15,8 % 

do 23,6%;
• Odsetek osób zaklasyfikowanych do grupy NEET wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lata 

wynosił na Mazowszu 12%.



Skala problemu bezrobocia osób młodych 
przed i po uruchomieniu PO WER
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Celem Programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

PO WER 2014 - 2020



Kogo można zaliczyć do kategorii NEET ?

Żródło: Publications Office of the European Union
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Wsparcie w ramach PO WER 2014 - 2020
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Skala pomocy finansowej w latach 2014 – 2020

Na sfinansowanie projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego 
w ramach Osi I PO WER zostanie przeznaczonych 174 965 853 EUR



Beneficjentami Działania 1.1 są powiatowe urzędy pracy z terenu województwa 
mazowieckiego. 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy). Muszą
również spełniać kryteria tzw. młodzieży NEET, do której należą osoby:

• nie pracujące,
• nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie

stacjonarnym)
• nie szkolące się (tj. nie uczestniczące 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).

Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy



Na jakie wsparcie może liczyć osoba NEET?

Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d.
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Przykładowe formy wsparcia oferowane osobie NEET

Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d.
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Oczekiwane efekty realizacji projektów w 2015 r.

Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d.

2700 osób uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem 
lub egzaminem

9002 osoby zostaną objęte wsparciem w ramach projektów

3452  osoby objęte wsparciem będą należały do kategorii 
długotrwale bezrobotnych



Oczekiwane efekty realizacji projektów w 2015 r.

Udział osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w poszczególnych formach wsparcia:
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Poradnictwo zawodowe

Staże

Szkolenia 

Bon na zasiedlenie 

Bon szkoleniowy 

Prace interwencyjne 
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na podjęcie działalności 
gospodarczej

Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy c.d.
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• Powiatowe Urzędy Pracy,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• Agencje zatrudnienia,
• Instytucje szkoleniowe,
• Instytucje dialogu społecznego,
• Instytucje partnerstwa lokalnego.

Projekty konkursowe w ramach PO WER 2014 - 2020

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
konkursów:



Na jakie formy wsparcia może liczyć  uczestnik w projekcie?

*Zakres wsparcia dostosowywany  indywidualnie do konkursu: 

Obligatoryjne instrumenty i usługi runku pracy

•Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe.

Fakultatywne formy wsparcia

•Uzupełnienie edukacji formalnej, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, uzupełnianie
doświadczenia poprzez udział w stażach, wsparcie zatrudnienia u młodego przedsiębiorcy poprzez
subsydiowanie zatrudnienia, pokrycie kosztów dojazdu do pracy, finansowanie pracy asystenta
osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, pomoc
finansowa w postaci stypendium szkoleniowego odpowiadającego wysokości maksymalnie 120%
zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium stażowego w wysokości nie większej niż kwota
minimalnego wynagrodzenia za pracę.



• Po zakończonym szkoleniu uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl spotkań powinni 
uzyskać zaświadczenia i certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu w danym 
zawodzie;

• W ramach projektu wnioskodawca zobowiązuje się do tego, by uczestnicy projektu 
znaleźli zatrudnienie na określonych warunkach:

• W przypadku umowy o pracę - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres 
co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu,

• W przypadku umowy cywilnoprawnej- uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne 
miesiące, a wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, 

• W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy -wartość umowy musi 
być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

• W przypadku działalności gospodarczej - uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia dokumentu 
potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy 
po zakończeniu udziału w projekcie.

Jakość wsparcia oferowanego w ramach 
projektów konkursowych



W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie w 2015 r. 645 osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektów, w tym:

Oczekiwane efekty realizacji projektów konkursowych

532 osób biernych zawodowo

113 osób bezrobotnych

194 uczestników uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem 
lub egzaminem



Plany finansowe na 2016 r.

Tryb :
Nabór pozakonkursowy w ramach 
Poddziałania 1.1 PO WER 

Tryb :
Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1  
PO WER

Wartość umów zawieranych 
na lata 2016 - 2017 :

192 820 433,00 PLN

Planowana alokacja:
20 000 000 PLN

Termin realizacji: 
I kw. 2016 r.

Termin realizacji: 
II kw. 2016 r.



Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16
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