Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP
w ramach RPO WK-P 2014-2020
w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego

Toruń, 16 lutego 2017

Działanie 8.1
Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania
powiatowych urzędów pracy
alokacja 2014-2020: 93,7 mln EURO (393,5 mln zł)
Podziałanie 8.2.1
Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających
bez zatrudnienia
alokacja 2014-2020: 17,7 mln EURO (74 mln zł)
Poddziałanie 8.5.2
Wsparcie outplacementowe
alokacja 2014-2020: 3,5 mln EURO (15,4 mln zł)
Poddziałanie 8.2.2
Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa
alokacja 2014-2020: 1,8 mln Euro (7,4 mln zł)

Liczba konkursów/naborów w latach 2015-2016
liczba planowanych naborów
liczba ogłoszonych naborów
liczba rozstrzygniętych naborów

2015
1
1
1

2016
3
3
2

2017
3
1
0

razem
7
5
3

Działanie 8.1 - ogłoszone 3 nabory pozakonkursowe dla PUP (10 lutego 2017 – III nabór)
Poddziałanie 8.2.1 - ogłoszony 1 konkurs na kwotę 25 mln zł (KOP od 27.07.2016 - 57
projektów ocenianych, 33 projekty odrzucone na kryteriach horyzontalnych, formalnych i
dostępu, 14 projektów – 11,1 mln zł. przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną,
z 13 wnioskodawcami planujemy podpisać umowy na kwotę 10,3 mln zł.)
Poddziałanie 8.5.2 - ogłoszony konkurs otwarty na kwotę 15,4 mln zł (KOP od 15.11.2016,
I tura - 4 projekty złożone - 4 projekty odrzucone: 3 – kryt. dost.,1 – kryt. meryt.,
II tura - 0 projektów złożonych,
III tura - 2 projekty złożone – 1 projekt pozostawiony bez rozpatrzenia na etapie badania
wymogów formalnych, 1 w trakcie oceny formalno-merytorycznej;
IV tura konkursowa - 2 projekty złożone, które zostały odesłane do uzupełniania na
etapie badania wymogów formalnych)
Poddziałanie 8.2.2 - zgodnie z przedstawioną analizą na poprzednim KM – czekamy na
decyzję IZ dot. przeniesienia alokacji (1,8 mln EUR) na inne działanie.

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów
2015

2016

2017

Razem

58 175 910 zł 77 708 974 zł 53 322 070 zł * 189 206 954 zł
Łączna wysokość alokacji
Łączna liczba złożonych
wniosków o dofinansowanie

20

88
(20 + 60+4+2)

108

2 **

Łączna wartość złożonych
wniosków o dofinansowanie

2 273 405 zł
53 623 439 zł 95 686 430 zł
**
(+ 1,5 mln zł)

Łączna wysokość kontraktacji
***

54 133 566 zł 33 230 854 zł

0 mln zł

149 309 869 zł
87 364 421 zł

* wartość alokacji naboru projektów PUP (20.02.2017 r. - 02.03.2017 r.)
bez alokacji 8.5.2 – konkurs otwarty ogłoszony w 2016 r.
** w ramach konkursu otwartego ogłoszonego w Poddziałaniu 8.5.2 w 2016 r. 2 projekty zostały złożone
w styczniu 2017r.;
*** wartość wg stanu na 14.02.2017 – po aneksach projektów PUP,
8.2.1 - 13 umów zostanie podpisanych w lutym 2017, 8.5.2 – w trakcie oceny

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8.1
Wartość podpisanych umów *
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność
Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność
% wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność

Liczba zakończonych projektów
(w tym zatwierdzono 20 końcowych wniosków o płatność)
Łączna wartość umów zakończonych projektów
*Wartość wg stanu na 14.02.2017 – po aneksach projektów PUP

87 364 420,56 zł
162 (+19)
74 591 284,75 zł
(+6 mln zł)
85,38 %

20
54 133 566,31 zł

Certyfikacja w 2016 r.

Wydatki certyfikowane (mln zł)
I kw. 2016

II kw. 2016

9,42

33,99

III kw. 2016 IV kw. 2016 razem 2016
9,06

16,36

(w tym wydatki z projektów realizowanych w 2015)

68,63

Prognoza certyfikacji na rok 2017

Wydatki certyfikowane (mln zł)
I półrocze 2017

II półrocze 2017

razem 2017

20,9

28,73

48,82

Postęp osiągania wskaźników produktu
w ramach Działania 8.1

Nazwa wskaźnika

Wartości docelowe
określone w RPO WK-P
/SzOOP na 2014-2020
1

2

Wartości
wykazane we
WND w ramach
I i II naboru po
aneksach
(14.02.2017)

Osiągnięte
wartości z WNP
w ramach I i II
naboru
(14.02.2017)

% wykonania
wartości
docelowych
I i II nabór

3

4

4/1

376 922 968 100,0% 87 364 420,56 74 591 284,75
19,8%
Wartość środków
L. os. bezrobotnych (łącznie z
40,3%
22
519
100,0%
9
321
9
071
długotrwale bezrobotnych)
98,5% celu z 2018
(5681 + 3640)
(+ 273 os)
objętych wsparciem w programie
(OP 8)
L. os. długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie

6 136

27,2%

3 367

4 992

81,4%

L. os. z niepełnosprawnych
objętych wsparciem w programie

984

4,3%

466

552

56,1%

L. os. w wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem w programie

5 132

22,7%

2 358

2 602

50,7%

15 629

69,4%

6 068

7 384

47,2%

1 656

7,3%*

1 228

1 078

65,1%

L. os. o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w programie
L. os. które otrzymały bezzwrotne
środki na podjecie dział. gosp. w
programie

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8.1

L.p.

Nazwa wskaźnika

Liczba
osób pracujących po
1. opuszczeniu Programu
(łącznie z pracującymi na
własny rachunek)
Liczba osób, które uzyskały
2. kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych z
3.
EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej

Wartość
Osiągnięte
% wykonania
Wartości docelowe wykazane w
wartości
wartości
określone w RPO WND w ramach wykazane WNP
docelowych w
WK-P/ SzOOP na I i II naboru po w ramach I i II
ramach I i II
lata 2014-2020
aneksach
naboru
naboru
(01.12.2016)
(01.12.2016)
3

4

4/1

1

2

9 683

43,0%

3 855

5 378
(+845 os)

55,5%

6 756

30,0%

691

763
(+82 os)

11,3%

1 739

7,7%

1 228

1 089
(+ 71 os)

62,6%

Kryterium efektywności zatrudnieniowej:
• w ramach I naboru w ramach Działania 8.1 (projekty zakńczone) :
ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%
(liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały
środki na działalność gospodarczą).
zakładany w WND: 1 905 os. - osiągnięty w WNP: 2 557 os. (652 osoby więcej)
• w ramach II naboru w ramach Działania 8.1:
• dla kobiet – 39%
• dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38%
• dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%
• dla osób z niepełnosprawnościami – 33%
• dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 W RAMACH RPO NA LATA 2014-2020
• w ramach Działania 8.1
 kryteria zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 2.12.2016 r. - wprowadzenie
kryteriów do Planu Działania na rok 2017 ma charakter techniczny.
W ramach Poddziałania 8.2.1/ 8.5.2 planowane jest ogłoszenie drugiego konkursu, w
stosunku do pierwszych kryteriów zatwierdzonych przez KM kryteria zostały zmienione
głównie pod kątem ujednolicenia zapisów z innymi kryteriami EFS, np.
wprowadzenie zapisu iż: Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem
uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;
projekt jest zgodny z właściwym typem projektu;
do Regulaminu konkursu zostały przeniesione zapisy dotyczące okresu realizacji projektu
i organizacji staży zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
• dodatkowo w ramach Poddziałania 8.5.2:
zostało usunięte kryterium: Jeżeli projekt jest złożony przez wnioskodawcę nie będącego
instytucją otoczenia biznesu, realizowany jest w partnerstwie z instytucjami otoczenia
biznesu.
do kryteriów premiujących zostało przeniesione kryterium: Projekt łagodzi negatywne
skutki zwolnień znaczących dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy.

