Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych1 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego2 wraz informacją o
projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą
Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN)

Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany wkład UE (PLN)

10

Wskaźnik

Wartość
docelowa

5

6

7

8

9

10

11

8.1

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Toruniu

Powiatowe
samorządowe
jednostki
organizacyjne/ 20
powiatowych
urzędów pracy
województwa
kujawskopomorskiego

58 175 910
(wartość
maksymalna
projektu 8 578 960;
wartość
minimalna
projektu 1 113 970)

58 175 910
(wartość
maksymalna
projektu 8 578 960;
wartość
minimalna
projektu 1 113 970)

Liczba osób z
niepełnosprawno- ściami
objętych wsparciem w
programie (CO16) - 4,83%
[wskaźnik produktu].

ND

49 449 523,50

1.

Wsparcie
aktywności
zawodowej
osób
bezrobotnych
przez
powiatowe
urzędy pracy.

19.03.2015

Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie
(COO1)
[ wskaźnik produktu].

Liczba osób w wieku 50 lat i
więcej objętych wsparciem w
programie - 24,7%
[wskaźnik produktu].
Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie
(CO02) - 25%
[wskaźnik produktu].
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie –
69% [wskaźnik produktu].

12

13

14

30.06.2016 r.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

01.01.2015 r.

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot zgłaszający4

2

II kwartał 2015 r.

Tytuł lub zakres projektu3

1

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Załącznik będzie systematycznie uzupełniany w wyniku identyfikacji projektów pozakonkursowych

O: 5 818
K: 3 433 (59%)
M: 2 385 (41%).

O: 281
K: 163 (58%)
M: 118 (42%)

O: 1 437
K: 704 (49%)
M: 733 (51%)

O: 1 455
K: 946 (65%)
M: 509 (35%)

O: 4 014
K: 2 248 (56%)
M: 1766 (44%)

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie –
7% [wskaźnik produktu].

Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na
własny rachunek) (CR04) –
43% [wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) – 15%
[wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej [wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

O: 407
K: 167 (41%)
M: 240 (59%)

Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
2 502
osoby
długotrwale
bezrobotne:
876 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
751 (30%)
Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
873
osoby
długotrwale
bezrobotne:
262 (30%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
262 (30%).

O: 428

n/d

n/d

n/d

n/d

IV 2018

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

IV 2015

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

IV 2015

n/d

7 105 809,12

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

815 575,00

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

28.10.2015

3.

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

28.10.2015

2.

Roczny Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
12.1 wdrażanie RPO
WK-P 20142020 na 2015
rok (pomoc
techniczna)
Roczny Plan
Działań –
Informacja i
promocja RPO
12.2
WK-P 20142020 na 2015
rok (pomoc
techniczna)

O: 35

9.4.
2

Województwo
KujawskoPomorskie,
Regionalne
Centrum
Rozwoju
Społecznego

Województwo
KujawskoPomorskie/
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

2.880.000

2.880.000

n/d

2.448.000

4.

Koordynacja
rozwoju
ekonomii
społecznej w
województwie
kujawskopomorskim

21.10.2015

1. Liczba gmin, które
uwzględniły w dokumentach
strategicznych ekonomię
społeczną [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego]

2. Liczba porozumień
zawartych w ramach
sieciowania [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego]
3. Liczba podmiotów
ekonomii społecznej
objętych wsparciem w
ramach sieciowania
[wskaźnik produktu]
4. Liczba gmin objętych
działaniami
upowszechniającymi
współpracę z podmiotami
ekonomii społecznej
[wskaźnik produktu]

O: 6

O: 308

O: 58

wartość
minimalna
projektu –
844 682)

wartość
minimalna
projektu –
844 682)

n/d

Liczba osób w wieku 50 lat i
O: 864
więcej objętych wsparciem w K: 423 (49%)
programie M: 441 (51%)
[wskaźnik produktu].
Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
O: 847
wsparciem w programie
K: 551 (65%)
(CO02) - 25%
M: 296 (35%)
[wskaźnik produktu].
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie –
69% [wskaźnik produktu].

O: 2 338
K: 1 309 (56%)
M: 1 029 (44%)

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie –
7% [wskaźnik produktu].

O: 237
K: 97 (41%)
M: 140 (59%)

Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
programu
(CR04) – 43% [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego].

Liczba osób
bezrobotnych,
w tym
długotrwale
bezrobotnych:
1 457
osoby
długotrwale

30.06.2017 r.

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Toruniu

37 264 860
(wartość
maksymalna
projektu 6 857 819 ;

O:163
K: 95 (58%)
M: 68 (42%)

01.01.2016 r.

8.1

Powiatowe
samorządowe
jednostki
organizacyjne/ 20
powiatowych
urzędów pracy
województwa
kujawskopomorskiego

37 264 860
(wartość
maksymalna
projektu 6 857 819 ;

31 675 131

5.

Wsparcie
aktywności
zawodowej
osób
bezrobotnych
przez
powiatowe
urzędy pracy.

11.12.2015

Liczba osób z
niepełnosprawno- ściami
objętych wsparciem w
programie (CO16) [wskaźnik produktu].

O: 3 388
K: 1 999 (59%)
M: 1 389 (41%).

I kwartał 2016 r.

Liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie
(COO1)
[ wskaźnik produktu].

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) – 30%
[wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

1
2

n/d

Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy.
Dopuszcza się inną formę prezentacji informacji, natomiast ich zakres powinien być taki jak wskazano.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

28 224 500,75

n/d

O: 249

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

1 878 500,00

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

16.12.2015 r.

Roczny Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
6. 12.1 wdrażanie RPO
WK-P 20142020 na 2016
rok (pomoc
techniczna)
Roczny Plan
Działań –
Informacja i
promocja RPO
7. 12.2
WK-P 20142020 na 2016
rok (pomoc
techniczna)

16.12.2015 r.

Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego].

bezrobotne:
296 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
49(30%)
Liczba osób
bezrobotnych,
w tym
długotrwale
bezrobotnych):
1 016
osoby
długotrwale
bezrobotne:
254 (30%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
49 (30%).

3

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
5
Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.
6
Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.
7
Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowane większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowane większe niż 50 mln €), ND – nie
dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu.
8
Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu
9
Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy.
10
Szczegółowe informacje w zakresie wskaźników i budżetu są dostępne w siedzibie WUP w Toruniu.
4

