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Poddziałania/
Województwo

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw
opis

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

waga*

Grupę docelową w
projekcie stanowią
wyłącznie osoby
pracujące, powyŜej 45.
roku Ŝycia jednocześnie
wsparcie w ramach
projektu zostało
dostosowane do
specyficznych potrzeb tej
grupy docelowej (np.
doskonalenie umiejętności
w zakresie ICT).

10

Grupę docelową projektu,
w co najmniej 40%,
stanowią osoby naleŜące
do grupy wiekowej 45+
jednocześnie w ramach
projektu przewidziane jest
objęcie wsparciem
dostosowanym do potrzeb
poszczególnych
uczestników w tym wieku
(w porozumieniu z samymi
uczestnikami).

12

Projekt obejmuje programy
profilaktyki i promocji
zdrowia pracowników, z
których co najmniej 20%
stanowią osoby powyŜej
45 roku Ŝycia.

3

Grupę docelową projektu
stanowią wyłącznie osoby
powyŜej 45 roku Ŝycia
jednocześnie jednym z
modułów projektu jest
poprawa umiejętności ICT
jego uczestników.

10

Grupę docelową projektu
stanowią wyłącznie osoby
powyŜej 45 roku Ŝycia
jednocześnie projekt
zapewnia objęcie ich
indywidualnym wsparciem
(np. coaching, mentoring,
szkolenia „1 na 1”)
stosowanym jako
uzupełnienie szkoleń
kompetencyjnych.

8

8.1.2 - Wsparcie
8.1.3 - Wzmacnianie
procesów
lokalnego
adaptacyjnych i
partnerstwa na rzecz
modernizacyjnych w
adaptacyjności
regionie
opis

waga*

opis

waga*

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Co najmniej 50% grupy
docelowej projektu
stanowią osoby naleŜące
do grupy wiekowej 45+.

5

Projekt jest skierowany do
osób pracujących powyŜej
45 roku Ŝycia.

10

Projekt szkoleniowy
obejmuje moduł związany
z poprawą umiejętności
ICT uczestników w wieku
45+.

3

Grupę docelową projektu
stanowią osoby naleŜące
do grupy wiekowej 45+.

5

Grupę docelową projektu
stanowią wyłącznie osoby,
które ukończyły 45 rok
Ŝycia.

10

Projekt zapewnia
wykorzystanie
modelowych programów
szkoleniowych dla osób
powyŜej 45 roku Ŝycia
wypracowanych na
podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL.

10

Grupę docelową w
projekcie stanowią w
100% osoby w wieku
powyŜej 45 roku Ŝycia.

7

Grupę docelową w
projekcie stanowią, w co
najmniej 50%, osoby w
wieku powyŜej 45 lat.

5

Grupę docelową w
projekcie stanowią, w co
najmniej 50%, osoby, które
ukończyły 45 rok Ŝycia.

5

Projekt zapewnia
wykorzystanie
modelowych programów
szkoleniowych dla osób
powyŜej 50 roku Ŝycia
wypracowanych na
podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL.

5

Grupę docelową projektu,
w co najmniej 40%,
stanowią osoby naleŜące
do grupy wiekowej 45+
jednocześnie w ramach
projektu przewidziane jest
objęcie wsparciem
dostosowanym do potrzeb
poszczególnych
uczestników w tym wieku.

5

Świętokrzyskie

Warmińskomazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

* waga podana w punktach

Grupę docelową w
projekcie stanowią osoby
w wieku powyŜej 45 roku
Ŝycia jednocześnie
wsparcie w ramach
projektu zostało
dostosowane do
specyficznych potrzeb tej
grupy docelowej.

1 - 10

Projekt zapewnia
wykorzystanie metody
intermentoringu
wypracowanej na
podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL.

20

Co najmniej 20% grupy
docelowej stanowią osoby
powyŜej 50 roku Ŝycia.

kryterium
dostępu

Grupę docelową projektu
stanowią, w co najmniej
50%, osoby, które
ukończyły 45. rok Ŝycia
jednocześnie w tej grupie
wiekowej kobiety stanowią
co najmniej 60%.

4

Grupę docelowa projektu
stanowią osoby powyŜej
45 roku Ŝycia jednocześnie
w ramach projektu
przewidziane jest objecie
uczestników
indywidualnym wsparciem
(np. coaching, mentoring,
szkolenia „1 na 1”) jako
uzupełnienie szkoleń
kompetencyjnych.

7

Grupę docelową projektu
stanowią, w co najmniej
30%, osoby naleŜące do
grupy wiekowej 45+
jednocześnie w ramach
projektu przewidziane jest
objęcie uczestników
indywidualnym wsparciem
(np. coaching, mentoring,
szkolenia „1 na 1”).

5

Projekt
zapewnia
promowanie i
upowszech
nianie
aktywności
zawodowej
osób
powyŜej 45
roku Ŝycia.

Grupę
docelowa
projektu
stanowią
osoby
powyŜej 45
roku Ŝycia.
5

7

