
Załącznik nr 4. 
Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007–2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI–IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań 
skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie wyrównywania ich szans na rynku pracy

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Łódzkie

Poddziałanie 6.1.1.: w kryterium strategicznym grupy docelowej preferowane były projekty skierowane 
do osób długotrwale bezrobotnych lub/i do kobiet: w tym szczególnie kobiet powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci oraz kobiet po 45. roku życia 
„niemobilnych” zawodowo. Wymagano, aby w grupie uczestników projektu wymienione osoby stanowiły 
min. 50%.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie na II kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową 
w projekcie stanowiły osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa 
łódzkiego oraz instytucje i podmioty działające na jego terenie.
Projekty, w których grupą docelową byli mieszkańcy województwa łódzkiego, musiały być kierowane 
wyłącznie do osób w wieku powyżej 45 lat, a wsparcie w ramach projektu miało być dostosowane do 
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Działanie 6.2.: w kryterium strategicznym grupy docelowej preferowane były projekty skierowane do 
osób w wieku 50–64 lata, tj. wymagano, aby w grupie uczestników projektu wymienione osoby stanowiły 
min. 40%.

Działanie 6.2.: w konkursie I na I kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium strategicznym premiowane były 
projekty skierowane do osób w wieku powyżej 45 lat. Projekt spełniał kryterium, jeżeli osoby należące 
do wymienionej wyżej grupy stanowiły co najmniej 50% uczestników.

Mazowieckie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy” stosowane były kryteria dostępu dla grupy docelowej — wsparcie dotyczyło 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia oraz kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie na I kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową 
w projekcie w co najmniej 10% stanowiły osoby powyżej 45. roku życia, zaś wsparcie w ramach 
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej, natomiast w kryterium 
strategicznym preferowaną grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowiły osoby powyżej 
45. roku życia.
Działanie 6.2.: w konkursie na II kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium strategicznym grupę docelową 
w projekcie w co najmniej 25% stanowiły osoby powyżej 45. roku życia, a wsparcie w ramach projektu 
zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Kujawsko-pomorskie

Poddziałanie 6.1.1.: w kryterium strategicznym preferowane były osoby pozostające bez zatrudnienia 
w wieku powyżej 50. roku życia.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie na I kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową 
w projekcie stanowiły w co najmniej 60% osoby w wieku powyżej 45. roku życia. Wsparcie w ramach 
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej, zgodnie z kryterium 
strategicznym grupę docelową projektu stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej lub kilku z niżej 
wymienionych grup:
•	 osoby po 45. roku życia,
•	 osoby nieaktywne zawodowo,
•	 kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy),
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach 
niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,

•	 osoby niepełnosprawne.
Działanie 6.2.: w konkursie na IV kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową 
projektu stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup/kategorii:
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 

2 lat,
•	 kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
•	 osoby do 25. roku życia,
•	 osoby niepełnosprawne,
•	 osoby po 45. roku życia,
•	 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 

mieszkańców, zamierzający podjąć samozatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją 
roślinną i/lub zwierzęcą.

Warmińsko-mazurskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. stosowane były kryteria dostępu dla grupy 
docelowej; wsparcie kierowano do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 kobiet.

Brak wytycznych w postaci kryteriów dostępu i strategicznych wyboru projektów 
skierowanych bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Pomorskie

•	 Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi 
premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do grup osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

•	 osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia pozostających bez zatrudnienia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursach w roku 2008 zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były 
projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do:
•	 osób niepełnosprawnych,
•	 pozostających bez zatrudnienia osób po 45. roku życia.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie na I kwartał 2009 r. zgodnie z kryterium strategicznym 
grupę docelową w projekcie stanowiły w 100% osoby:
•	 które ukończyły 45. rok życia, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne 

lub poszukujące pracy),
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), 

bez kwalifikacji zawodowych (w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy).

Działanie 6.2.: zgodnie z kryterium strategicznym premiowane były projekty, w ramach 
których wsparcie kierowane było do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, 
należących do jednej lub kilku poniższych grup, tj.:
•	 – kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
•	 – osób niepełnosprawnych,
•	 – osób w wieku 50–64 lata,
•	 – osób z terenów wiejskich.

Działanie 6.2.: w konkursie 2 na 2009 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową 
w projekcie stanowiły w 100% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Podlaskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do 
następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 – kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w których grupę 
docelową projektu stanowią jednocześnie w co najmniej 50% osoby po 45. roku życia, w co najmniej 5% 
osoby niepełnosprawne oraz w co najmniej 50% kobiety.

Zachodniopomorskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi 
premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do następujących grup osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia,
•	 pozostających bez zatrudnienia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową w projekcie stanowiły 
w 100% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursach w 2008 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były 
projekty, w ramach których wsparcie adresowane było co najmniej do jednej z następujących grup osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 osób młodych do 25. roku życia pozostających bez zatrudnienia,
•	 kobiet.

Działanie 6.2.: w konkursie 2 na 2009 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową 
w projekcie w co najmniej 25% stanowiły osoby z poniższych grup (z jednej lub z dwóch grup łącznie):
•	 osoby zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, 

z terenu województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
•	 osoby po 45. roku życia.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Lubuskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi 
premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do następujących grup osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 pozostających bez zatrudnienia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową w projekcie stanowiły w co 
najmniej 80% osoby po 45. roku życia.

Poddziałanie 6.1.1., Działanie 6.2., Działanie 6.3.: w konkursach w 2008 r. zgodnie z kryteriami 
strategicznymi preferowane były projekty, w których minimum 50% beneficjentów ostatecznych 
stanowiły osoby z jednej z wymienionych grup:
•	 bezrobotni do 25. roku życia,
•	 długotrwale bezrobotni, bezrobotni po 50. roku życia,
•	 bezrobotne kobiety,
•	 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
•	 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia,
•	 bezrobotni niepełnosprawni.

Poddziałanie 6.1.2.: zgodnie z kryteriami strategicznymi projekt zakładał przeprowadzenie szkoleń 
kluczowych pracowników PSZ w zakresie wsparcia osób bezrobotnych w wieku 45+.
Działanie 6.2.: w konkursie 1 na 2009 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową 
w projekcie stanowiły w co najmniej 80% osoby po 45. roku życia.

Wielkopolskie

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach których 
wsparcie adresowane było do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 długotrwale pozostających bez zatrudnienia (minimum 20%),
•	 kobiet (minimum 60%),
•	 osób niepełnosprawnych (co najmniej jednej),
•	 osób po 45. roku życia (minimum 30%),
•	 zamieszkujących tereny wiejskie (minimum 50%).

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w których grupę 
docelową stanowiły wyłącznie osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz wsparcie w ramach projektu 
ma charakter kompleksowy (obejmuje zarówno np. szkolenia zawodowe, jak też rozwijanie kompetencji 
ogólnych uczestników projektu).
Działanie 6.2.: zgodnie z kryteriami dostępu grupę docelową w projekcie stanowiły w co najmniej 70% 
osoby pochodzące z jednej lub kilku poniższych grup docelowych:
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 

dwóch lat,
•	 kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
•	 osoby do 25. roku życia,
•	 osoby niepełnosprawne,
•	 osoby po 45. roku życia,
•	 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 

mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/
lub zwierzęcą.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Małopolskie

Działanie 6.2.: zgodnie z kryteriami strategicznymi preferowane były projekty obejmujące wsparciem 
osoby zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys., należące do jednej lub 
kilku z następujących grup:
•	 kobiet,
•	 osób w wieku 15–24 lata,
•	 osób w wieku 50–64 lata,
•	 długotrwale bezrobotnych,
•	 niepełnosprawnych.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie 1 na 2009 r. zgodnie z kryteriami dostępu preferowane były projekty, 
w ramach których grupę docelową stanowiły pozostające bez zatrudnienia osoby w wieku powyżej 45. 
roku życia, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren subregionu obejmującego Miasto 
Kraków.
Podziałanie 6.1.1.: w konkursie 2 na 2009 r. zgodnie z kryteriami dostępu preferowane były 
projekty, w ramach których grupę docelową w projekcie stanowiły pozostające bez zatrudnienia osoby 
w wieku powyżej 45. roku życia, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren subregionu 
obejmującego powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, myślenicki.

Podkarpackie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi grupy docelowej premiowane były projekty, w ramach których wsparcie 
adresowane było do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową w projekcie stanowiły 
w 100% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Śląskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowano do 
następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach 
których grupę docelową w co najmniej 40% stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+, a w ramach 
projektu przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników 
w tym wieku.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursach w 2008 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były 
projekty, skierowane do osób:
•	 długotrwale bezrobotnych,
•	 kobiet,
•	 osób po 45. roku życia.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Dolnośląskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do 
następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w których grupę 
docelową w projekcie stanowiły wyłącznie:
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą), lub

•	 osoby po 45. roku życia, lub
•	 kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), lub
•	 osoby niepełnosprawne,
oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursach w 2008 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi premiowane były 
projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do następujących grup:
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą),

•	 osoby po 45. roku życia,
•	 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 

dwóch lat,
•	 kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci).

Opolskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowane było do 
następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi grupę docelową w projekcie stanowiły 
w 100% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Świętokrzyskie

Poddziałanie 6.1.1.:
Brak wytycznych w postaci kryteriów (dostępu i strategicznych) wyboru projektów skierowanych 
bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie 1 w 2009 r. zgodnie z kryteriami strategicznymi preferowane były 
projekty, w których grupę docelową stanowiły osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz wsparcie 
w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Podziałanie 6.1.1.: w konkursie 2 w 2009 r. zgodnie z kryteriami dostępu preferowane były projekty, 
w których grupę docelową stanowiły wyłącznie osoby w wieku powyżej 45. roku życia, a wsparcie 
w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Lubelskie

Poddziałanie 6.1.1.: w konkursie pilotażowym w 2007 r. zgodnie 
z kryteriami strategicznymi grupy docelowej premiowane były projekty, w ramach których wsparcie 
adresowane było do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•	 osób po 45. roku życia,
•	 kobiet.

Poddziałanie 6.1.1.: zgodnie z kryteriami strategicznymi preferowane były projekty, w ramach 
których grupę docelową stanowiły w co najmniej 70% kobiety w wieku powyżej 45. roku życia. Wsparcie 
dla ww. grupy w ramach projektu powinno mieć charakter kompleksowy — obejmować zarówno 
szkolenia zawodowe, jak też rozwijanie kompetencji ogólnych uczestników projektu oraz realizację 
subsydiowanego zatrudnienia.

Działanie 6.2.: zgodnie z kryteriami strategicznymi grupy docelowej, wsparciem objęte były projekty 
adresowane do grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
•	 pozostających bez zatrudnienia od ponad 24 miesięcy,
•	 osób do 24. roku życia,
•	 osób niepełnosprawnych,
•	 osób w wieku pomiędzy 50. a 64. rokiem życia,
•	 mieszkańców obszarów wiejskich, gmin wiejskich, miejsko–-wiejskich i miejskich oraz mieszkańców 

miast do 25 tys., zamierzających podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą (niezwiązaną z produkcją 
rolną i zwierzęcą).

Działanie 6.2.:
Brak wytycznych w postaci kryteriów (dostępu i strategicznych) wyboru projektów skierowanych 
bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.
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Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Województwo Plan działania na lata
2007–2008 Plan działania na rok 2009

Łódzkie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową w co najmniej 50% stanowiły osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Mazowieckie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową w co najmniej 50% stanowiły osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Kujawsko-pomorskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w co najmniej 50% osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia.

Warmińsko-mazurskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowiły w co najmniej 50% osoby powyżej 45. roku życia oraz wsparcie było dostosowane do specyficznych potrzeb tej 
grupy.

Pomorskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w co najmniej 50% osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia.

Zachodniopomorskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w 100% osoby, które ukończyły 45. rok 
życia.

Lubuskie brak wytycznych Poddziałanie 7.2.1.: w konkursie 1 na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których co najmniej 80% uczestników stanowiły osoby po 45. roku życia.

Wielkopolskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową projektu stanowiły wyłącznie osoby należące do grupy wieku 45+ oraz 
wsparcie w ramach projektu było dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Podlaskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: w konkursach na rok 2009 zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 
45. roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Dolnośląskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w co najmniej 30% osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz 
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Opolskie brak wytycznych Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły wyłącznie osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Śląskie brak wytycznych
Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową w co najmniej 60% stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+ oraz 
w ramach projektu przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku.

Małopolskie brak wytycznych

Podkarpackie brak wytycznych Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w 100% osoby w wieku powyżej 45. roku życia.

Lubelskie brak wytycznych

Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty nakierowane wyłącznie na realizację subsydiowanego zatrudnienia, przy czym grupę docelową w co 
najmniej 30% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, będące w wieku powyżej 45. roku życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich 
oraz miast do 25 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w co najmniej 40% osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz 
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Świętokrzyskie brak wytycznych Poddziałanie 7.2.1.: zgodnie z kryterium strategicznym preferowane były projekty, w których grupę docelową w co najmniej 30% stanowiły osoby w wieku powyżej 45. roku życia.
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Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Łódzkie
Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów były preferowane projekty: 
w których w grupie docelowej znajdowały się osoby po 50. roku życia, które wspierały mikro- i małe 
przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursach 1 i 2 zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów były 
preferowane projekty, w których co najmniej 50% grupy docelowej stanowiły osoby należące do 
grupy wieku 45+.

Mazowieckie

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było skierowane do 
pracujących osób po 45. roku życia, którzy posiadały co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy 
były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub zwiększeniem 
posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursach 1 i 2 zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę 
docelową stanowiły osoby należące do grupy wiekowej 45+. Wymagano, aby projekt szkoleniowy 
obejmował moduł związany z poprawą umiejętności ICT uczestników w wieku 45+.

Kujawsko-pomorskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co 
najmniej 40% stanowiły osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane 
było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku 
(w porozumieniu z samymi uczestnikami).

Warmińsko-mazurskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły 
w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Poddziałanie 8.1.1.: w roku 2008, zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów, w przypadku typu 
operacji/typu projektów zakładających szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach 
lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych 
kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub zwiększeniem dotychczasowych (z wyłączeniem form 
szkolnych), co najmniej 20% ogółu grupy docelowej stanowiły osoby w wieku powyżej 50. roku życia.

Pomorskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły 
w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Zachodniopomorskie

Poddziałanie 8.1.1. (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły 
w co najmniej 30% osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane było 
objęcie uczestników indywidualnym wsparciem (np. coaching, mentoring, szkolenia „1 na 1”).

Lubuskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem dotychczasowych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursie 1 zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę 
docelową stanowiły wyłącznie osoby w wieku 45+ oraz projekt zapewniał objęcie ich indywidualnym 
wsparciem (np. coaching, mentoring, szkolenia „1 na 1”) stosowanym jako uzupełnienie szkoleń 
kompetencyjnych.

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów preferowano wsparcie 
skierowane do pracowników przedsiębiorstw, w których minimum 50% beneficjentów ostatecznych 
stanowiły osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i/lub osoby
mające 45 i więcej lat.

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursie 2 zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę 
docelową stanowiły wyłącznie osoby w wieku 45+ i jednym z modułów projektu była poprawa 
umiejętności ICT jego uczestników.
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Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Województwo Plan działania na lata 2007–2008 Plan działania na rok 2009

Wielkopolskie

Brak wytycznych w postaci kryteriów (dostępu i strategicznych) wyboru projektów skierowanych 
bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową projektu 
stanowiły osoby po 45. roku życia oraz w ramach projektu przewidziane było objęcie uczestników 
indywidualnym wsparciem (np. coaching, mentoring, szkolenia „1 na 1”) jako uzupełnienie szkoleń 
kompetencyjnych.
Poddziałanie 8.1.2.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową projektu 
stanowiły osoby po 45. roku życia.

Podlaskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem dotychczasowych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową projektu 
w co najmniej 50% stanowiły osoby po 45. roku życia.

Poddziałanie 8.1.1.: w 2008 zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów wsparcie kierowane było 
do pracujących osób dorosłych w wieku powyżej 50. roku życia.

Dolnośląskie

Brak wytycznych w postaci kryteriów (dostępu i strategicznych) wyboru projektów skierowanych 
bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursie 2 w 2009 roku zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów 
grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby pracujące w wieku powyżej 45. roku życia oraz 
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (np. 
doskonalenie umiejętności w zakresie ICT).

Opolskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupą docelową były osoby 
pracujące w wieku powyżej 45. roku życia.

Śląskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem dotychczasowych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: w konkursach 1 i 2 w 2009 roku zgodnie z kryterium strategicznym wyboru 
projektów grupę docelową w co najmniej 40% stanowiły osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz 
w ramach projektu przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych 
uczestników w tym wieku.

Małopolskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupą docelową były osoby 
pracujące w wieku powyżej 45. roku życia.

Podkarpackie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem dotychczasowych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową 
w projekcie stanowiły w 100%:
•	 osoby zamieszkujące gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejsko oraz miasta do 25 tys. mieszkańców lub
•	 osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub
•	 osoby w wieku 45 lat i więcej.

Lubelskie

Poddziałanie 8.1.1.: (pilotaż 2007) zgodnie z kryterium dostępu wyboru projektów wsparcie było 
skierowane do pracujących osób po 45. roku życia, które posiadały co najwyżej wykształcenie średnie 
i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, uzupełnieniem lub 
zwiększeniem posiadanych (w formach pozaszkolnych).

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru grupę docelową projektu profilaktyki 
i promocji zdrowia pracowników w co najmniej 20% stanowiły osoby w wieku powyżej 45 lat.

Świętokrzyskie
Brak wytycznych w postaci kryteriów (dostępu i strategicznych) wyboru projektów skierowanych 
bezpośrednio do grupy osób w wieku 45+/50+.

Poddziałanie 8.1.1.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru grupę docelową w projekcie 
stanowiły osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane 
do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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Łódzkie brak wytycznych Działanie 9.3., Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów co najmniej 50% grupy docelowej stanowiły osoby należące do grupy wiekowej 45+.
Mazowieckie brak wytycznych Działanie 9.3., Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów wsparcia udzielano na rzecz osób po 45. roku życia.

Kujawsko-pomorskie brak wytycznych

Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 40% stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+ oraz w ramach projektu 
przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku (w porozumieniu z samymi uczestnikami).
Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 20% stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+ oraz w ramach projektu 
przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku (w porozumieniu z samymi uczestnikami).

Warmińsko-mazurskie brak wytycznych Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym przewidziano realizację projektów skierowanych do osób w wieku 45+.
Pomorskie brak wytycznych Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Zachodniopomorskie brak wytycznych
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w 100% stanowiły osoby po 45. roku życia.
Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 20% stanowiły osoby po 45. roku życia.

Lubuskie brak wytycznych Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów co najmniej 80% uczestników stanowiły osoby po 45. roku życia.
Wielkopolskie brak wytycznych Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów 50% grupy docelowej stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+.

Podlaskie brak wytycznych Działanie 9.3., Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 50% stanowiły osoby po 45. roku życia.

Dolnośląskie brak wytycznych
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach 
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Opolskie brak wytycznych Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły wyłącznie osoby, które ukończyły 45. rok życia.

Śląskie brak wytycznych
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 40% stanowiły osoby należące do grupy wieku 45+ oraz w ramach projektu 
przewidziane było objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku.

Małopolskie brak wytycznych
Podkarpackie brak wytycznych Działanie 9.3., Działanie 9.4.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów objęto wsparciem wyłącznie osoby w wieku po 45. roku życia.

Lubelskie brak wytycznych
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową stanowiły w co najmniej 30% osoby w wieku powyżej 45. roku życia oraz wsparcie w ramach 
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

Świętokrzyskie brak wytycznych
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów projekt powinien był zapewnić wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób w wieku 50+, 
wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.
Działanie 9.3.: zgodnie z kryterium strategicznym wyboru projektów grupę docelową w co najmniej 50% stanowiły osoby po 45. roku życia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planów działań na lata 2007–2008 oraz 2009 dla poszczególnych województw.


