Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych1 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego2 wraz informacją o
projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą
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Podmiot zgłaszający4
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bezrobotnymi)
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wsparciem w
programie
(COO1)
[ wskaźnik
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Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Tytuł lub zakres projektu3

1

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

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

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

Załącznik będzie systematycznie uzupełniany w wyniku identyfikacji projektów pozakonkursowych
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O: 5 818
K: 3 433
(59%)
M: 2 385
(41%).
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Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych
objętych
wsparciem w
programie (CO02)
- 25%
[wskaźnik
produktu].
Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie – 69%
[wskaźnik
produktu].
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].
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M: 509 (35%)
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bezrobotnym
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osoby
długotrwale
bezrobotne:
876 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościa
mi: 751
(30%)

Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
Liczba osób, które
bezrobotnym
uzyskały
i): 873
kwalifikacje po
osoby
opuszczeniu
długotrwale
programu (CR03)
bezrobotne:
– 15% [wskaźnik
262 (30%)
rezultatu
osoby z
bezpośredniego].
niepełnosprawnościa
mi: 262
(30%).
Liczba
utworzonych
miejsc pracy w
ramach
udzielonych z EFS
środków na
O: 428
podjęcie
działalności
gospodarczej [wskaźnik
rezultatu
bezpośredniego].
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Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy.
Dopuszcza się inną formę prezentacji informacji, natomiast ich zakres powinien być taki jak wskazano.
3 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
4 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.
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