Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KARTY DZIAŁAŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE LIPIEC 2010

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VIII. Regionalne kadry
gospodarki

Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja
Pośrednicząca
Adres
korespondencyjny
Telefon

Województwo

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
081

44-16-850

E-mail

Faks

081

defs@lubelskie.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób) w
Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia
Adres
korespondencyjny
Telefon

Nie dotyczy

Numer Działania lub
Poddziałania

Faks

E-mail
Dane kontaktowe
osoby (osób) w
Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
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44-16-853

KARTA DZIAŁANIA 8.1
Poddziałanie 8.1.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw. X III kw.
IV kw.
Otwarty
X
Zamknięty
40 000 000 PLN
1. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w
zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdraŜania technologii
produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania
w prowadzonej działalności
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1),
2. doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów,
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego
z procesami inwestycyjnymi) (2).
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych podmiotów
posiadających: jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie
województwa lubelskiego.
Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie grup
docelowych do pochodzących z województwa
Stosuje się do
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL.
operacji (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z kluczowym
personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu
na terenie woj.
lubelskiego
ułatwi
uczestnikom
dostęp
do
świadczonych usług w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ
Stosuje się do
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
lokalnego
potencjału
instytucjonalnego
oraz
operacji (nr)
wspieranie
rozwoju
zasobów
ludzkich
w
województwie lubelskim. Lokalizacja administracji
projektów jest zgodna z obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie przekracza trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku
poprzedzającego złoŜenie wniosku, z wyjątkiem:
a) podmiotów działających poniŜej jednego roku – maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł.
b) podmiotów działających dłuŜej niŜ jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z
roku poprzedzającego złoŜenie wniosku wynosi mniej niŜ 300 tys. zł. – maksymalna wartość projektu
– 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągniecie
odpowiedniej jakości i kompleksowości wsparcia w
ramach projektów. Jednocześnie przyjęty poziom
minimalnej wartości projektu ma umoŜliwić
samodzielne aplikowanie o wsparcie równieŜ Stosuje się do
Uzasadnienie:
podmiotom o mniejszym potencjale organizacyjnym typu/typów
1
i kadrowym lub mniejszych potrzebach w zakresie operacji (nr)
szkoleń i doradztwa.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączników finansowych.
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4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł,
Maksymalna wartość projektu nie przekracza trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku
poprzedzającego złoŜenie wniosku, z wyjątkiem:
a) podmiotów działających poniŜej jednego roku – maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł.
b) podmiotów działających dłuŜej niŜ jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z
roku poprzedzającego złoŜenie wniosku wynosi mniej niŜ 300 tys. zł. – maksymalna wartość projektu
– 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągniecie
odpowiedniej jakości i kompleksowości wsparcia w
ramach projektów. Ustalenie wartości maksymalnej
projektu podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w
której Wnioskodawca będący podmiotem krótko
funkcjonującym na rynku lub osiągającym niskie
przychody
(mniej
wiarygodnym
i
mniej
doświadczonym)
dysponowałby
znaczącymi
środkami finansowymi, co moŜe zwiększać ryzyko Stosuje się do
Uzasadnienie:
nieprawidłowej
realizacji
projektu.
Kryterium typu/typów
2
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako operacji (nr)
maksymalnej
wartości
projektu
pozwoli
na
weryfikację
potencjału
Projektodawców,
a w konsekwencji ograniczy zjawisko składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączników finansowych.
5. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy a planowany termin rozpoczęcia realizacji
projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
Kryterium daje moŜliwość wykazania się przez
Wnioskodawców elastycznością i szybkością reakcji
na bieŜące zmiany występujące na rynku
regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym zakresie.
Kryterium pozwoli na zachowanie płynności Stosuje się do
Uzasadnienie:
wydatkowania środków EFS oraz na zmniejszenie typu/typów
1,2
ryzyka
związanego operacji (nr)
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o dłuŜszym
czasowo, odległym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu na jeden typ projektu w
ramach jednej rundy konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów
większej
liczbie
Wnioskodawców,
a zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
Stosuje się do
składanych wniosków oraz będzie zapobiegać
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
składaniu projektów „klonów”. Kryterium ograniczy
operacji (nr)
koszty zarządzania projektami w przypadku większej
liczby wniosków od jednego Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków zgłaszanych na konkurs.
7. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w
zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2
PO KL w latach 2007-2010, a projekt obejmuje wsparciem minimum 5 przedsiębiorstw.
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Jak wynika z Komunikatu o sytuacji społecznogospodarczej województwa lubelskiego 3/2010,
Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2010 od I
kwartału 2010 roku kontynuowany jest obserwowany
od kwietnia 2009 roku trend wzrostu liczby
podmiotów
gospodarczych
w
województwie
lubelskim. W końcu marca 2010 roku w
województwie lubelskim zarejestrowanych było
157,5 tys. podmiotów gospodarczych to jest o 0,9%
więcej niŜ w końcu 2009 roku. Biorąc pod uwagę
powyŜsze wysoka dynamika powstawania nowych
Stosuje się do
podmiotów uzasadnia potrzebę objęcia wsparciem
Uzasadnienie:
typu/typów
1
środkami EFS szerszej grupy przedsiębiorstw, co
operacji (nr)
przyczyni się do oŜywienia i rozwoju gospodarczego
Lubelszczyzny.
Kryterium ma na celu zaktywizowanie nowych
przedsiębiorców do korzystania ze środków EFS.
Daje to moŜliwość rozszerzenia grupy odbiorców o
firmy, które do tej pory z róŜnych przyczyn nie
korzystały z tego typu wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
8. Projekt jest realizowany na potrzeby konkretnego/ych mikro- i/lub małego/ych i/lub średniego/ich
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw (MMSP) wskazanego/ych z nazwy we wniosku o dofinansowanie
projektu.
Wskazanie we wniosku konkretnych przedsiębiorstw
pozwoli na zapewnienie wsparcia dostosowanego do
specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Wskazanie form wsparcia przez bezpośredniego
odbiorcę lub sformułowanie ich przy jego udziale
pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów
precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy. Stosuje się do
Uzasadnienie:
Zaprojektowanie wsparcia opartego na analizie typu/typów
2
problemów i potrzeb danego przedsiębiorstwa operacji (nr)
faktycznie
wpłynie
na
poprawę
jego
konkurencyjności na rynku.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
9. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
i/lub kadra zarządzająca MMŚP
Wyniki
badań
przeprowadzone
w
ramach
Lubelskiego Barometru Regionalnego „Raport nr
4/2010” jednoznacznie rekomendują zwrócenie
uwagi na specyfikę przedsiębiorczości występującej
w województwie lubelskim. Podkreślają, iŜ w
strukturze
podmiotów
gospodarczych
udział
przedsiębiorstw MMŚP w województwie lubelskim
aktualnie wynosi 83,5%. Grupa tych przedsiębiorstw
najsilniej odczuła skutki kryzysu, a ich sytuacja jest
ciągle trudniejsza niŜ firm największych. Niezbędne
Stosuje się do
są więc działania mające na celu podniesienie
Uzasadnienie:
typu/typów
1
konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania
operacji (nr)
MSP na rynku regionalnym. Jest to związane
zwłaszcza z inwestycją w zasoby ludzkie –
podwyŜszaniem kwalifikacji, rozwojem kompetencji i
umiejętności osób zatrudnionych w MMSP, które ze
względu na ograniczone zasoby finansowe mają
utrudniony dostęp do wsparcia szkoleniowego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
10. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
a koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
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Mając na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie
projektu
jest
Stosuje się
niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
do
1,2
Uzasadnienie:
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę,
typu/typów
iŜ zarządzanie projektem nie jest celem
operacji (nr)
samym w sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym jego
realizacji, konieczne jest ukierunkowanie wsparcia w
ramach
projektów
przede
wszystkich
na
uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
11. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się powszechnie uznawanymi certyfikatami (np.
zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki , Ministra Infrastruktury itp.). Szkolenia z
zakresu podstaw języka obcego i/lub obsługi komputera mogą być realizowane wyłącznie jako moduł
uzupełniający szkolenia.
Z diagnozy sytuacji rynku pracy w województwie
wynika, Ŝe pracodawcy poszukują pracowników z
uprawnieniami
i
kwalifikacjami
zawodowymi.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ
na celu nałoŜenie na beneficjentów obowiązku
wydawania zaświadczeń zgodnie z obowiązującym
wzorem wskazanym np. w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji i Nauki, zawierającym informacje dotyczące
przede wszystkim zakresu szkoleń i liczby godzin
szkoleniowych.
Z rekomendacji przygotowanej w ramach Badania
Agrotec Polska Sp. z o. o. dotyczącego wdraŜania
Stosuje się do
PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla
Uzasadnienie:
typu/typów
1
Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
operacji (nr)
jednoznacznie wynika, iŜ problemem w sektorze
przedsiębiorstw jest znaczny udział szkoleń o
tematyce ogólnej i na poziomie podstawowym –
szczególnie szkoleń z obsługi komputera i
programów oraz szkoleń językowych, dlatego teŜ
zasadnym jest ograniczenie realizacji projektów
obejmujących typowo szkolenia z podstaw języka
obcego i obsługi komputera.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje szkolenia specjalistyczne dla pracowników
przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.
Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz wsparcie szkoleniowe dla kadry
zarządzającej z zakresu planowania strategicznego, zarządzania
zasobami ludzkimi oraz praktycznych działań marketingowych.
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WAGA

10

Istotnym jest fakt, iŜ szkolenia specjalistyczne słuŜą
rozwojowi kadr i przyczyniają się pośrednio do
rozwoju regionu nie tylko w najbliŜszym okresie, ale
w perspektywie kilku lat. Ponadto współcześnie
funkcjonujące
organizacje,
dla
poprawy
konkurencyjności i wzmacniania potencjału powinny
wdraŜać
i
stosować
najnowsze
strategie
zarządzania. Konieczna jest zatem zmiana w
podejściu do moŜliwości i przydatności pracowników
przede wszystkim wśród menadŜerów i właściciel
firm, a takŜe współpracowników. Przyjęcie tego
kryterium ma właśnie na celu zainteresowanie kadry
zarządzającej
modelami
umoŜliwiającymi
najefektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego
w firmie. Wsparcie dla tego typu projektów poszerzy
Uzasadnienie:
ofertę szkoleniową na rynku pracy i jest odpowiedzią
na potrzeby i wymagania społeczeństwa opartego na
wiedzy. Ponadto rekomendacja przygotowana w
ramach Badania Agrotec Polska Sp. z o. o.
dotyczącego wdraŜania PO KL w kontekście
ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w
województwie lubelskim wskazuje na promowanie
szkoleń specjalistycznych dostosowanych zarówno
do potrzeb pracodawców jak i pracowników,
niezbędnych do podniesienia konkurecyjności na
rynku pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
2. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej pięćdziesiąt przedsiębiorstw.
Konieczność objęcia wsparciem przez jednego
beneficjenta kilkudziesięciu przedsiębiorstw i ich
pracowników zwiększy skalę udzielonego wsparcia, jak
równieŜ przyczyni się do racjonalnego gospodarowania
środkami publicznymi poprzez oszczędność związaną
z wydatkami na obsługę merytoryczną i techniczną
Uzasadnienie:
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie efektywności
energetycznej i efektywności korzystania
z zasobów.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

20

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

WAGA

10

Uzasadnienie:

Zastosowanie kryterium podyktowane jest istotnymi
argumentami, które wynikają z raportu badawczego
„Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu
w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju
województwa” jak i badań
przeprowadzych w
ramach Lubelskiego Barometru Regionalnego „Raprt
nr 4/2010” przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i
Administracji w Zamościu. Z analizy badań wynika, iŜ
województwo lubelskie ma znaczny, ale w wysokim
stopniu niewykorzystany i nieuruchomiony potencjał
energetyczny. Stanowią go przede wszystkim:
zasoby wysokiej jakości węgla kamiennego,
moŜliwość produkcji energii z biomasy oraz zasoby
geotermalne.
Realizacja szkoleń z zakresu efektywności
energetycznej jak i moŜliwości wykorzystania
zasobów energetycznych moŜe przyczynić się
istotnie do zdynamizowania rozwoju regionu,
zwłaszcza restrukturyzacji wsi i obszarów wiejskich.
Zastosowanie przedmiotowego kryterium znajduje
równieŜ potwierdzenie w Zaleceniach Komisji
Europejskiej wynikających z Komunikatu Europa
2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Poddziałanie 8.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
X
III kw.
IV kw.
Otwarty
X
Zamknięty
3 000 000 PLN
1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji
pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych
środowisk, mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą
gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim (1).
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych
podmiotów posiadających: jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na
terenie województwa lubelskiego).
Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie grup
docelowych wynika z regionalnego charakteru
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL. IP nie
określa
branŜ
przechodzących
procesy
modernizacyjne i adaptacyjne w celu niezawęŜania
Stosuje się do
moŜliwości udzielania wsparcia pracownikom, którzy
Uzasadnienie:
typu/typów
1
w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi
operacji (nr)
i trudnościami ekonomicznymi stojącymi przed ich
zakładem pracy czy całą branŜą naraŜeni są na
utratę pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
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Lokalizacja biura projektu
na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom
dostęp do
świadczonych usług
w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ
Stosuje się do
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
Uzasadnienie:
typu/typów
1
lokalnego
potencjału
instytucjonalnego
oraz
operacji (nr)
organizacyjnego
województwa.
Lokalizacja
administracji projektów jest zgodna z obszarem
realizacji projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Maksymalna wartość projektu nie przekracza trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku
poprzedzającego złoŜenie wniosku, z wyjątkiem:
a) podmiotów działających poniŜej jednego roku – maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł.
b) podmiotów działających dłuŜej niŜ jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu
z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku wynosi mniej niŜ 300 tys. zł. – maksymalna wartość
projektu – 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Ustalenie
wartości
maksymalnej
projektu
podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w której
Wnioskodawca
będący
podmiotem
krótko
funkcjonującym na rynku lub osiągającym niskie
przychody
(mniej
wiarygodnym
i
mniej
doświadczonym)
dysponowałby
znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
Stosuje się
nieprawidłowej realizacji projektu. Kryterium
do
Uzasadnienie:
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako
1
typu/typów
maksymalnej wartości projektu pozwoli na
operacji (nr)
weryfikację potencjału Projektodawców, a w
konsekwencji ograniczy zjawisko składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu
oraz załączników finansowych.
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
MoŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium pozwoli
Stosuje się
na zachowanie płynności wydatkowania środków
do
1
Uzasadnienie:
typu/typów
EFS oraz na zmniejszenie ryzyka związanego z
operacji (nr)
nieadekwatnością wsparcia w projekcie o dłuŜszym
i czasowo odległym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach jednej rundy
konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców, a
zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
Stosuje się
składanych wniosków oraz będzie zapobiegać w
do
Uzasadnienie:
składaniu projektów „klonów”. Kryterium ograniczy
1
typu/typów
koszty zarządzania projektami w przypadku
operacji (nr)
większej
liczby
wniosków
od
jednego
Wnioskodawcy. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie rejestru wniosków zgłaszanych na
konkurs.
6. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
a koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
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Mając na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie
projektu
jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
Uzasadnienie:
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ
zarządzanie projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym jego
realizacji, konieczne jest ukierunkowanie wsparcia
w ramach projektów przede wszystkich na
uczestników
projektu.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt wykorzystuje zwalidowane rezultaty osiągnięte
w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
W projektach IW EQUAL dokonywano diagnozy
potrzeb, wypracowano i testowano nowatorskie
rozwiązania w obszarze rynku pracy. (np. Projekt:
„Partnerstwo wyrównania szans”, rezultat: Lokalny
system
wczesnej
identyfikacji
problemów
powiatowego rynku pracy; Projekt: „Modelowy
system przystosowania kadr przedsiębiorstw do
zmian strukturalnych w gospodarce”, rezultat:
Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie).
Ukierunkowanie wsparcia na działania bazujące na
modelach wypracowanych i przetestowanych w
ramach
EQUAL
pozwoli
na
podniesienie
skuteczności
i
efektywności
realizowanych
projektów,
powielenie
dobrych
praktyk.
Wykorzystanie tych doświadczeń pozwoli na
Uzasadnienie:
połączenie przetestowanych rezultatów z nowymi,
innowacyjnymi wypracowanymi w ramach projektu
w
celu
poszukiwania
coraz
nowszych
i
skuteczniejszych
środków
i
instrumentów
godzących
Ŝycie
zawodowe
z
rodzinnym,
wydłuŜających
aktywność
zawodową
bądź
budujących zainteresowanie nowymi zawodami.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnienie kryterium w zakresie zgodności
z modelem rezultatu wypracowanym w ramach
EQUAL. Katalog rezultatów EQUAL zamieszczony
jest na stronie www.equal.org.pl/baza.
2. Projekt zakłada tworzenie partnerstw obejmujących obligatoryjnie
środowiska gospodarcze, społeczne i kulturowe, w skład których
wchodzą co najmniej organizacje pracodawców, pracowników oraz
jednostki samorządu gospodarczego.
Kryterium ma na celu uwzględnienie wskazanych
interesariuszy aby wspólnie na etapie realizacji
projektu mogli mieć udział w opracowaniu strategii
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
na poziomie lokalnym i wojewódzkim, aby mogły
przyczynić się do tworzenia efektywnych sieci
Uzasadnienie:
współpracy celem pobudzania wspólnych inicjatyw
podejmowanych oddolnie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Partnerstwo lokalne mające na celu opracowanie i wdraŜanie strategii
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą tworzone jest na
poziomie powiatu.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

1

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

1

20

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

1

10

Uzasadnienie:

LP.
Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Kryterium nie determinuje kształtu oraz zakresu
podmiotowo-terytorialnego partnerstwa a jedynie
wskazuje
poziom
szczebla
samorządu
terytorialnego,
na
którym
powinny
być
zapodmiotowane wszelkie działania konstytuujące
utworzone w ramach projektu partnerstwo.
Skuteczność wypracowanych w ramach projektu
mechanizmów, będzie o tyle wyŜsza o ile będzie
nawiązywała
bezpośrednio
do
dokumentów
strategicznych
dotyczących
zatrudnienia
i
kształcenia zawodowego, do przygotowania których
zobowiązane są powiaty.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
5 000 000 PLN

I kw.

X

II kw.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

III kw.

1

IV kw.

X

1. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności
przedsiębiorstwa (5).

Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych podmiotów
posiadających: jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie
województwa lubelskiego.
Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie grup
docelowych do pochodzących z województwa
Stosuje się do
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru
Uzasadnienie:
typu/typów
1
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL.
operacji (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z kluczowym
personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu
na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do
świadczonych usług
w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
Stosuje się do
Uzasadnienie:
lokalnego potencjału instytucjonalnego oraz
typu/typów
1
organizacyjnego
województwa.
Lokalizacja
operacji (nr)
administracji projektów jest zgodna
z
obszarem realizacji projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku
o
dofinansowanie projektu.
3. Maksymalna wartość projektu nie przekracza trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku
poprzedzającego złoŜenie wniosku, z wyjątkiem:
a) podmiotów działających poniŜej jednego roku – maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł.
b) podmiotów działających dłuŜej niŜ jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu
z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku wynosi mniej niŜ 300 tys. zł. – maksymalna wartość
projektu – 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
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Ustalenie
wartości
maksymalnej
projektu
podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w której
Wnioskodawca będący podmiotem krótko
funkcjonującym na rynku lub osiągającym niskie
przychody
(mniej
wiarygodnym
i
mniej
doświadczonym) dysponowałby znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
Stosuje się
nieprawidłowej realizacji projektu. Kryterium
do
Uzasadnienie:
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako
1
typu/typów
maksymalnej wartości projektu pozwoli na
operacji (nr)
weryfikację potencjału Projektodawców, a w
konsekwencji ograniczy zjawisko składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu
oraz załączników finansowych.
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
MoŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium
Stosuje się
pozwoli na zachowanie płynności wydatkowania
do
1
Uzasadnienie:
środków EFS oraz na zmniejszenie ryzyka
typu/typów
związanego
operacji (nr)
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o
dłuŜszym i czasowo odległym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
a koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
Mając na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w
budŜetach wniosków o dofinansowanie projektu
jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do Stosuje się do
Uzasadnienie:
zakresu merytorycznego projektów. Biorąc pod typu/typów
1
uwagę, iŜ zarządzanie projektem nie jest celem operacji (nr)
samym w sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym
jego realizacji, konieczne jest ukierunkowanie
wsparcia w ramach projektów przede wszystkich
na uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6.
Jeden
Wnioskodawca
składa
jeden
wniosek
o
dofinansowanie
projektu
w ramach jednej rundy konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców, a
zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
Stosuje się
składanych wniosków oraz będzie zapobiegać w
do
Uzasadnienie:
składaniu projektów „klonów”. Kryterium ograniczy
1
typu/typów
koszty zarządzania projektami w przypadku
operacji (nr)
większej
liczby
wniosków
od
jednego
Wnioskodawcy. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie rejestru wniosków zgłaszanych na
konkurs.
Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje co najmniej 3 przedsiębiorstwa wskazane z nazwy we
WAGA
20
wniosku o dofinansowanie projektu.
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Uzasadnienie:

Dynamika zmian zachodzących w polskiej sytuacji
gospodarczej oraz społecznej znajduje odbicie w
zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach odbiorców
szkoleń. Zwiększanie kompetencji pracowników stało się
jednym z kluczowych warunków rozwoju przedsiębiorstw.
Dobrze zaplanowane i przeprowadzone szkolenia
poprawiają efektywność, wydajność i motywację
pracowników – pracownik który ma poczucie Ŝe firma w
niego inwestuje pracuje efektywniej, a dobrze
zmotywowani pracownicy stanowią podstawowy element
gwarantujący konkurencyjność firmy.
Z przeprowadzonych badań (Raport PARP „Potrzeby
szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw”, 2006
oraz „Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw”, 2009)
wynika, Ŝe istnieje duŜe zainteresowanie wśród
przedsiębiorstw
i
ich
pracowników
szkoleniami
współfinansowanymi ze środków EFS.
Optymalnym rozwiązaniem są szkolenia precyzyjnie
dostosowane, zarówno pod względem merytorycznym jak
i rodzaju metody szkoleniowej, do specyfiki danej firmy.
Indywidualizacja oferowanego wsparcia powinna być
przygotowana w oparciu o systemy ocen okresowych,
analizy potrzeb oraz profile kompetencyjne stanowisk.
Zaprojektowanie
wsparcia
opartego
na
analizie
problemów i potrzeb danego przedsiębiorstwa faktycznie
wpłynie na poprawę jego konkurencyjności na rynku.
Realizacja projektów „szytych na miarę” zwiększa ich
efektywność
poprzez
moŜliwość
wdroŜenia
na
stanowiskach pracy nabytych w trakcie szkolenia
umiejętności oraz wiedzy, przyczyniając się tym samym
do
poprawy
funkcjonowania
danego
przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw w wybranym
sektorze.
Realizacja projektu z wyodrębnionym blokiem doradczym
bądź w module szkoleniowo-doradczym powinna
uwzględniać specyficzne potrzeby danego podmiotu/grupy
podmiotów działających na terenie województwa
lubelskiego.
Indywidualizacja
oferowanego
doradztwa
powinna
koncentrować się na poprawie i usprawnieniu procesów
zachodzących
we
wszystkich
kluczowych
dla
podstawowej
działalności
działach
danego
przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw, co przełoŜy się
na podniesienie jakości związanej z prowadzoną
działalnością. Jednocześnie indywidualne podejście
zagwarantuje, Ŝe umiejętności oraz zdobyta wiedza w
trakcie doradztwa zostaną wdroŜone na stanowiskach
pracy przyczyniając się tym samym do poprawy
funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Oferta wsparcia
doradczego powinna być opracowana wspólnie z
konkretnym podmiotem /grupą przedsiębiorstw, dla
którego będzie świadczona oraz powinna realizować
strategię
rozwoju
danego
przedsiębiorstwa/grupy
przedsiębiorstw
bądź
zapewnić
opracowanie
przedmiotowej strategii.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, będącymi w
realizacji, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł
wspólnotowych innych niŜ EFS.
Kryterium
dotyczy
projektów
zrealizowanych,
realizowanych bądź planowanych do realizacji
w
których
moŜna
wykorzystać
i powiązać wytworzone produkty i rezultaty
ze
szkoleniami
proponowanymi
do
realizacji.
Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie
projektu powinien w jego treści zawrzeć odwołanie do
komplementarnych przedsięwzięć o charakterze
infrastrukturalnym, które zostały zrealizowane, są w
Uzasadnienie:
realizacji, bądź są planowane do realizacji z podaniem
ścieŜki programowania (np. nazwa inwestycji, okres
realizacji, źródło finansowania, etap inwestycji/etap
przygotowania inwestycji) co stanowić będzie podstawę
weryfikacji kryterium.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń i/lub doradztwa w zakresie
efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów.
Instytucja Pośrednicząca wprowadza powyŜsze
kryterium przychylając się do ogólnych Zaleceń Komisji
Europejskiej wynikających z Komunikatu Europa 2020
oraz biorąc pod uwagę wnioski wynikające z raportu
badawczego
„Badania
i
analizy
potencjału
gospodarczego regionu w kontekście strategicznych
dziedzin rozwoju województwa”. Wyzwania związane
ze zmianami klimatu i uszczuplającymi się zasobami
wymagają podjęcia stosownych działań. Kryterium to
pozwoli na wpisanie się w ideę promowania
świadomości energetycznej, wsparcie zmiany w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej
Uzasadnienie:
korzystającej z zasobów poprzez zachęcanie
przedsiębiorców do inwestowania w sektor energii
odnawialnej,
propagowanie
działań
na
rzecz
efektywnego
korzystania
z
zasobów
oraz
przeprowadzanie
szkoleń
obejmujących
w
szczególności
obszary
tj,
charakterystyka
energetyczna budynków, etykietowanie efektywności
energetycznej produktów oraz skojarzone wytwarzanie
energii. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
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WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

KARTA DZIAŁANIA 8.2
Poddziałanie 8.2.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
X
Zamknięty
5 000 000 PLN

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

1. staŜe i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowodydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach (1).
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych
podmiotów posiadających: jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na
terenie województwa lubelskiego).
Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie grup
docelowych wynika z regionalnego charakteru
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL. IP nie
określa
branŜ
przechodzących
procesy
modernizacyjne i adaptacyjne w celu niezawęŜania
Stosuje się
moŜliwości udzielania wsparcia pracownikom, którzy
do
1
Uzasadnienie:
w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi i
typu/typów
trudnościami ekonomicznymi stojącymi przed ich
operacji (nr)
zakładem pracy czy całą branŜą naraŜeni są na
utratę pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku
o
dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu
na terenie woj.
lubelskiego
ułatwi
uczestnikom
dostęp
do
świadczonych usług
w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ
Stosuje się
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
do
Uzasadnienie:
1
lokalnego
potencjału
instytucjonalnego
oraz
typu/typów
organizacyjnego
województwa.
Lokalizacja operacji (nr)
administracji projektów jest zgodna z obszarem
realizacji projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projekt jest realizowany w partnerstwie przedsiębiorstwo– sektor naukowo – badawczy.
Dla wzmocnienia atrakcyjności regionu zasadnicze
znaczenie ma wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorczości. Istniejący w regionie potencjał
naukowo-badawczy skupiony w szkołach wyŜszych
jest jedną z jego mocnych stron i szansą
w budowaniu
konkurencyjności
regionalnej
Stosuje się
gospodarki. Kryterium ma na celu wzmocnienie
do
Uzasadnienie:
i poszerzenie
zakresu
współpracy
sektora
1
typu/typów
przedsiębiorstw oraz sfery B+R. Partnerstwo
operacji (nr)
podmiotów stanowi gwarancję efektywnej realizacji
zadań
w ramach realizowanego
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na
podstawie zapisów we wniosku
o
dofinansowanie projektu.
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4. Maksymalna wartość projektu nie przekracza trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z
roku poprzedzającego złoŜenie wniosku, z wyjątkiem:
a) podmiotów działających poniŜej jednego roku – maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł.
b) podmiotów działających dłuŜej niŜ jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z
roku poprzedzającego złoŜenie wniosku wynosi mniej niŜ 300 tys. zł. – maksymalna wartość
projektu – 300 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Ustalenie
wartości
maksymalnej
projektu
podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w której
Wnioskodawca
będący
podmiotem
krótko
funkcjonującym na rynku lub osiągającym niskie
przychody
(mniej
wiarygodnym
i
mniej
doświadczonym)
dysponowałby
znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
Stosuje się
nieprawidłowej
realizacji
projektu.
Kryterium
do
Uzasadnienie:
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako
1
typu/typów
maksymalnej wartości projektu pozwoli na
operacji (nr)
weryfikację
potencjału
Projektodawców,
a w konsekwencji ograniczy zjawisko składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączników finansowych.
5. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesiące a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
MoŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium pozwoli Stosuje się
na zachowanie płynności wydatkowania środków do
Uzasadnienie:
1
EFS oraz na zmniejszenie ryzyka związanego z typu/typów
nieadekwatnością wsparcia w projekcie o dłuŜszym operacji (nr)
okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. StaŜe i szkolenia praktyczne realizowane w ramach projektu trwają nie dłuŜej niŜ 6 miesięcy.
Kryterium ma na celu wspieranie transferu wiedzy w
ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw
oraz jednostek naukowych w sektorach o
strategicznym znaczeniu dla regionu co wpłynie na
wzmocnienie
atrakcyjności
regionu,
poprzez
Stosuje się
organizowanie staŜy i szkoleń praktycznych.
do
Uzasadnienie:
Ograniczenie okresu trwania staŜy spowodowane
1
typu/typów
jest moŜliwością objęcia większej ilości osób
operacji (nr)
zainteresowanych tą formą wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne,
a koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
Mając na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie
projektu
jest
Stosuje się
niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
do
Uzasadnienie:
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę,
1
typu/typów
iŜ zarządzanie projektem nie jest celem
operacji (nr)
samym w sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym
jego realizacji, konieczne jest ukierunkowanie
wsparcia w ramach projektów przede wszystkich na
uczestników
projektu.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
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Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne pracowników
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych mające na celu dostosowanie
programu nauczania zawodowego do potrzeb praktyki gospodarczej –
uzyskanie przez uczelnie informacji nt. zapotrzebowania na innowacje i
technologie wśród przedsiębiorstw w regionie, zwiększenie wiedzy o
potrzebach przedsiębiorstw.
Efektywne wykorzystywanie przez przemysł wiedzy i
badań naukowych są decydującymi czynnikami
konkurencyjności
gospodarki
na
poziomie
regionalnym. Województwo lubelskie w niewielkim
stopniu angaŜuje środki w działalność badawczo –
rozwojową.
Analiza potencjału naukowo badawczego w kontekście jego wykorzystania dla
rozwoju innowacyjności regionu przeprowadzona w
ramach Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2006 – 2020 jednoznacznie wskazuje
konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy
jednostkami
badawczo
–
rozwojowymi
a
przedsiębiorstwami.
Kryterium
ma
na
celu
Uzasadnienie:
wzmocnienie współpracy między podmiotami sfery
B+R a przedsiębiorstwami ma na celu preferowanie
wzajemnej wymiany doświadczeń
pracowników
przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz
wsparcie transferu i komercjalizacji wiedzy,
co
wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności regionu oraz
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców na
rynku regionalnym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
2. Jednym z rezultatów staŜu pracowników naukowych
w
przedsiębiorstwach będzie opracowanie przynajmniej jednego rozwiązania
innowacyjnego dla danego przedsiębiorstwa .
Kryterium ma za zadanie skierowanie wsparcia na
rozwiązanie
konkretnych
problemów
przedsiębiorstwa i przyniesie praktyczne korzyści dla
sektora biznesowego. Z badań prowadzonych w
ramach Regionalnej Strategii Innowacji wynika, iŜ
oferta jednostek badawczo – rozwojowych jest
niedopasowana do wymogów rynku oraz małych i
średnich przedsiębiorstw.
StaŜ pracowników
naukowych w przedsiębiorstwach przyczyni się do
intensyfikacji procesu transferu wiedzy, głębszego
rozpoznania sytuacji danego przedsiębiorstwa, w
Uzasadnienie:
wyniku czego moŜliwe będzie opracowanie
rozwiązań innowacyjnych precyzyjnie profilowanych
na jego potrzeby. Kryterium obliguje do wskazania
wymiernego efektu
realizacji projektu w postaci
innowacyjnego rozwiązania dostosowanego do
oczekiwań przedsiębiorstwa.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych reprezentujących strategiczne
dla regionu dziedziny nauki określone w Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Lubelskiego.
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WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

20

Uzasadnienie:

Kryterium
umoŜliwi
promowanie
projektów
operujących w dziedzinach strategicznych dla
gospodarki regionu opartej na wiedzy.
Wspieranie firm działających w tych branŜach wynika
z konieczności wspierania regionalnej gospodarki i
realizacji dokumentów strategicznych tj. Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–
2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji.
Kryterium komplementarne jest z działaniami
realizowanymi w ramach projektu systemowego
„Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VIII
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

X

IV kw.

Otwarty
Zamknięty

x
Planowana
5 000 000 PLN
alokacja
Instytucja
Samorząd Województwa Lubelskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ogłaszająca
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucja Pośrednicząca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+.
projektów
innowacyjnych
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
Nie dotyczy
Nie dotyczy
ponadnarodowym
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji
projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie.
Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie
finansowe wdraŜanego projektu. Daje takŜe
moŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
Stosuje się do
1
Uzasadnienie:
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
Tematu (nr)
potrzebę reakcji w tym zakresie a tym samym
lepsze dostosowanie oferowanego wsparcia do
aktualnych potrzeb w regionie. Kryterium pozwoli na
zachowanie płynności wydatkowania środków EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Wnioskodawca lub jego Partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie
w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Kryterium definiuje realizatorów projektów jako
podmioty posiadające doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze innowacyjnym, co wpłynie
na jakość składanych wniosków o dofinansowanie
oraz zwiększy efektywność
oddziaływania
wypracowanych w ramach projektów modeli
/produktów. Realizacja projektu nastawionego na
badanie i rozwój konkretnego, innowacyjnego
Stosuje się do
Uzasadnienie:
produktu bądź upowszechnienie i włączenie do
1
Tematu (nr)
głównego nurtu polityki dobrych praktyk wymaga
duŜego doświadczenia w koordynacji oraz
organizacji
takiego
procesu.
Kryterium
doświadczenia wprowadza się w celu minimalizacji
ryzyka niepowodzenia projektu oraz zwiększenia
szansy na sukces.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, maksymalna wartość projektu nie przekracza
trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku. Maksymalna
wartość projektu nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych .
Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągnięcie
Stosuje się do
Uzasadnienie:
odpowiedniej jakości i kompleksowości wsparcia
1
Tematu (nr)
w
ramach
projektów.
Ustalenie
wartości
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maksymalnej
projektu
podyktowane
jest
uniknięciem sytuacji, w której Wnioskodawca
będący podmiotem osiągającym niskie przychody
(mniej wiarygodnym i mniej doświadczonym)
dysponowałby znaczącymi środkami finansowymi
co moŜe zwiększać ryzyko nieprawidłowej realizacji
projektu. Kryterium trzykrotności przychodów
Wnioskodawcy jako maksymalnej wartości projektu
pozwoli na weryfikację potencjału projektodawców a
w konsekwencji ograniczy zjawisko składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu
i załączników finansowych.
4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z kluczowym
personelem realizującym projekt.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu
rozwój
oraz
wzmocnienie
regionalnego
i lokalnego potencjału instytucjonalnego oraz
organizacyjnego województwa. Wynika równieŜ z
Stosuje się do
Uzasadnienie:
konieczności stałego reagowania Beneficjenta na
1
Tematu (nr)
dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku
pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów
większej
liczbie
Wnioskodawców.
UmoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności i stworzenie warunków
sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych, które mają stanowić końcowy efekt
– rezultat realizowanych projektów. Przyczyni się
Stosuje się do
Uzasadnienie:
takŜe do róŜnorodności projektów realizowanych
1
Tematu (nr)
przez beneficjentów i wyŜszej jakości składanych
wniosków
o dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając wieloetapowość procesu wdraŜania
projektów innowacyjnych ma równieŜ za zadanie
ograniczyć
koszty
zarządzania
projektami
w przypadku większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków zgłoszonych na konkurs.
6. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do uŜytkowników z województwa
lubelskiego.
Kryterium wynika z regionalnego charakteru
Priorytetu VIII PO KL i uzasadnione jest
koniecznością odniesienia realizowanego projektu
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
do potrzeb regionalnych.
Tematu (nr)
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne a koszty
zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
Mając na względzie
doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia
fakt, iŜ udział
kosztów
związanych
z
zarządzaniem
projektem
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
w budŜetach wniosków o dofinansowanie projektu
Tematu (nr)
jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ
zarządzanie projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym jego
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realizacji, konieczne jest ukierunkowanie wsparcia
w ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Realizacja projektu w partnerstwie z pracodawcą.
Kryterium zakłada uczestnictwo ww. podmiotu
w procesie programowania rozwiązań stanowiących
końcowy efekt – rezultat projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Uzasadnienie:
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
2. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym z
partnerem/ami mającym/ymi doświadczenie w obszarze zbieŜnym z
zakresem i celami projektu, a współpraca w ramach projektu dotyczy
adaptowania rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub
wypracowania nowych rozwiązań
adekwatnych do sytuacji w
województwie lubelskim.
Kryterium
daje
moŜliwość
wykorzystania
doświadczenia partnerów z innych krajów w celu
poszukiwania nowych, efektywniejszych sposobów
rozwiązywania problemów dotyczących utrzymania
aktywności zawodowej pracowników w grupie
wiekowej 50+, wdraŜania idei flexicurity, a takŜe
przedsiębiorczości
akademickiej
oraz
wykorzystywania
badań
naukowych
przez
przedsiębiorców.
Zapewnienie
obligatoryjnego
Uzasadnienie:
udziału partnera z doświadczeniem warunkuje
faktyczne partnerstwo oraz zwiększy efektywność
podejmowanych działań. Minimalizuje takŜe ryzyko
niepowodzenia projektu oraz zwiększa szanse na
sukces.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Wnioskodawca lub jego Partnerzy w projekcie są podmiotami
posiadającymi doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do
głównego
nurtu
polityki
wypracowanego
produktu
(modelu/narzędzia/instrumentu).
Kryterium zapewni realizację projektów przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu
polityki wypracowanego produktu. Kryterium
przyczyni się do
zwiększenia efektywności
oddziaływania realizowanych projektów oraz
Uzasadnienie:
wpłynie na uŜyteczność i trwałość wypracowanych
innowacyjnych rozwiązań.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1
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Tematu (nr)

1
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja

Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

8.1.3
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

X

4 000 000 PLN
1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców
i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
- organizacji pracy,
- form świadczenia pracy,
- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- godzenia Ŝycia zawodowego i prywatnego;
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu
do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;
3. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

1.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju.

2.

Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań.

3.

Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe,
wizyty studyjne.

4.

Wypracowywanie nowych rozwiązań.

TAK

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodowym

1,3

1-2

1

1

NIE

Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru województwa
lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych
podmiotów posiadających: jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
na terenie województwa lubelskiego.

Kryterium jest zgodne z SZOP a
ograniczenie grup docelowych do
pochodzących
z
województwa
lubelskiego wynika z regionalnego
Stosuje się do
Uzasadnienie:
charakteru wsparcia w ramach typu/ów projektów
1-3
Priorytetu VIII PO KL.
(nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
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Lokalizacja biura projektu na terenie
woj. lubelskiego ułatwi uczestnikom
dostęp do świadczonych usług w
ramach projektu oraz sprawną
współpracę na etapie realizacji
projektu.
Wprowadzenie
powyŜszego kryterium ma równieŜ
na celu rozwój oraz wzmocnienie
Stosuje się do
Uzasadnienie:
regionalnego i lokalnego potencjału
typu/ów projektów
1-3
instytucjonalnego oraz wspieranie
(nr)
rozwoju
zasobów
ludzkich
w
województwie lubelskim. Lokalizacja
administracji projektów jest zgodna z
obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium daje moŜliwość wykazania
się
przez
Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji
na bieŜące zmiany występujące na
rynku regionalnym oraz potrzebę
reakcji w tym zakresie. Kryterium
pozwoli na zachowanie płynności Stosuje się do
1-3
Uzasadnienie:
wydatkowania środków EFS oraz na typu/ów projektów
zmniejszenie ryzyka związanego z (nr)
nieadekwatnością
wsparcia
w
projekcie o dłuŜszym
i czasowo
odległym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
4. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 zł.
Minimalna wartość projektu pozwoli
na osiągniecie odpowiedniej jakości
i kompleksowości wsparcia
w
ramach
projektów.
Realizacja Stosuje się do
1-3
Uzasadnienie:
projektów na mniejszą skalę byłaby typu/ów projektów
(nr)
nieefektywna.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
5. Finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie wzajemności.
Finansowanie
współpracy
ponadnarodowej
na
zasadzie
wzajemności
zwiększa
prawdopodobieństwo prawidłowej i
efektywnej realizacji partnerstwa Stosuje się do
Uzasadnienie:
instytucjonalnego wzmacniając efekt typu/ów projektów
1-3
zaangaŜowania i odpowiedzialności (nr)
partnerów ponadnarodowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
6. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
konkursu.
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Kryterium ma na celu stworzenie
warunków
umoŜliwiających
korzystanie
z
dofinansowania
projektów
większej
liczbie
Wnioskodawców, a
zarazem
przyczyni się do podniesienia jakości
Stosuje się do
składanych wniosków. Kryterium
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1-3
ograniczy
koszty
zarządzania
(nr)
projektami w przypadku większej
liczby
wniosków
od
jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie
rejestru wniosków
zgłaszanych na konkurs.
7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
a koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości projektu.
Mając na względzie doświadczenia
Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia Instytucji Zarządzającej
PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia fakt, iŜ udział
kosztów związanych z zarządzaniem
projektem w budŜetach wniosków o
dofinansowanie
projektu
jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku
do
zakresu
merytorycznego Stosuje się do
Uzasadnienie:
projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ typu/ów projektów
1-3
zarządzanie projektem nie jest celem (nr)
samym
w
sobie,
a
jedynie
narzędziem słuŜącym jego realizacji,
konieczne
jest
ukierunkowanie
wsparcia
w ramach projektów
przede wszystkich na uczestników
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1.

Projekt
zapewnia
wdroŜenie
inicjatywy
związanej
z
kwestią
godzenia
Ŝycia
zawodowego z rodzinnym wypracowanych na
podstawie zwalidowanych rezultatów PIW
EQUAL. (np. załoŜenie punktów opieki nad
dzieckiem przy firmie, elastyczne formy
zatrudnienia).
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Uzasadnienie:

Kwestia godzenia Ŝycia rodzinnego
z
zawodowym
wymaga
szczególnego wsparcia ze względu
na spadającą w skali kraju
dzietność kobiet i niekorzystną
sytuacją
demograficzną
oraz
promowanie równości szans na
rynku pracy. Istnieje konieczność
budowania dobrych relacji między
pracodawcami a pracownikami.
Będą one miały przełoŜenie na
zwiększenie
aktywności
zawodowej tej grupy pracowników,
która załoŜyła rodziny i pragnie
pogodzić
funkcje
społeczne
rodzica
i pracownika.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w
treści
wniosku
spełnianie kryterium.

Projekt zakłada kompleksowość działań
kwalifikowanych w ramach współpracy i
obejmuje co najmniej 2 z przewidzianych
form.
Kompleksowa realizacja projektu
pozwoli uzyskać lepsze i trwalsze
rezultaty po jego zakończeniu.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
Uzasadnienie:
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w
treści
wniosku
spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada wypracowanie propozycji oraz
realizację działań wdroŜeniowych zgodnych z
wszystkimi elementami modelu flexicurity .
Promocja
idei
i
rozwiązań
związanych z dziedziną flexicurity
jest szczególnie istotna w warunkach
spowolnienia gospodarczego oraz
dynamicznych zmian na rynku pracy.
W obliczu nieprzewidywalnej sytuacji
społeczno-gospodarczej konieczne
jest
promowanie
takich
komponentów
flexicurity,
jak
elastyczne i przewidywalne warunki
umów,
kompleksowa
strategia
Uzasadnienie:
uczenia się przez całe Ŝycie,
skuteczna aktywna polityka rynku
pracy oraz nowoczesne systemy
zabezpieczenia
społecznego.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w
treści
wniosku
spełnianie kryterium

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1-3

WAGA

20

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

2.
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typu/ów projektów
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3

