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Plan działania na rok 2012
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VIII. Regionalne kadry
gospodarki

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
081

44-16-850

Telefon

Faks

081

44-16-853

defs@lubelskie.pl

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

Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja
Pośrednicząca
Adres
korespondencyjny
Telefon

Województwo

Ewa Olejniczek-Wójcik
ewa.olejniczek@lubelskie.pl

Nie dotyczy

Numer Działania lub
Poddziałania
Faks

E-mail

-

Dane kontaktowe
osoby (osób) w
Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

-

Nie dotyczy

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
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

III
k
w.

X

IV kw.

X

20 000 000 PLN
1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami
dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw
i
formie
odpowiadającej
moŜliwościom
organizacyjno–technicznym
przedsiębiorstwa (1),
2. doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2).
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową w projekcie co najmniej w 80% stanowią przedsiębiorstwa
niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach
konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 20072011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Kryterium ma na celu zaktywizowanie jak
największej liczby nowych przedsiębiorców do
korzystania ze środków EFS, co przyczyni się
do oŜywienia i rozwoju gospodarczego
Lubelszczyzny.
Daje
ono
moŜliwość
rozszerzenia grupy odbiorców o firmy, które do
tej pory z róŜnych przyczyn nie korzystały
z tego typu projektów. Kryterium wynika
z potrzeby objęcia wsparciem szerszej grupy
przedsiębiorstw, aby zapewnić oczekiwany efekt
realizacji celu szczegółowego Priorytetu VIII PO
KL Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do
adaptacji siły roboczej, mierzonego liczbą
przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie
projektów szkoleniowych. Według danych Stosuje się
do
Głównego
Urzędu
Statystycznego
Uzasadnienie: („Działalność przedsiębiorstw niefinansowych typu/typów 1,2
operacji
w 2009 roku”) w 2009 roku w województwie
(nr)
lubelskim odnotowano 70 663 aktywnych
przedsiębiorstw,
natomiast
z
danych
monitoringowych Instytucji Pośredniczącej
wynika, iŜ wsparciem w zakresie projektów
szkoleniowych, wg stanu na dzień 30 czerwca
2011 roku, zostało objętych jedynie 1 220
przedsiębiorstw, co stanowi 1,73% ogółu
aktywnych przedsiębiorstw.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
2.

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra
zarządzająca mikroprzedsiębiorstw.
Zastosowanie
przedmiotowego
kryterium
Stosuje się
wynika ze specyfiki przedsiębiorczości oraz
do
struktury
podmiotów
gospodarczych
Uzasadnienie:
typu/typów 1,2
działających w województwie lubelskim.
operacji
Badania
przeprowadzone
w
ramach
(nr)
Lubelskiego Barometru Regionalnego „Raport

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII PO KL

Strona 2 z 27

nr 8/2011” wskazują, iŜ w I kwartale 2011 roku
pomimo wyŜszego tempa wzrostu liczby spółek
prawa handlowego nadal w strukturze
dominują małe podmioty prowadzone przez
osoby fizyczne (województwo - 77,7%, Polska
– 75,2%). Dodatkowo niekorzystną cechą jest
bardzo mała liczba podmiotów gospodarczych
w relacji do liczby mieszkańców – wskaźnik 76
podmiotów
przypadających
na
1000
mieszkańców jest niŜszy o 25,6% od średniej
krajowej, a relacja liczby spółek prawa
handlowego do liczby mieszkańców niŜsza aŜ
o 49%. Wg danych Głównego Urzędu
Statystycznego („Działalność przedsiębiorstw
niefinansowych w 2009 roku”) w 2009 roku w
strukturze
podmiotów
gospodarczych
w
województwie
lubelskim
udział
przedsiębiorstw MMŚP wyniósł niemal 100%,
przy czym aŜ 96,1% (67.888) stanowią
mikroprzedsiębiorstwa. W 2009 roku w
województwie lubelskim 46,5% miejsc pracy
wygenerowały przedsiębiorstwa naleŜące do
kategorii mikro, w których pracowało 148 565
osób,
w
skali
kraju
pracujący
w mikroprzedsiębiorstwach stanowili 39,2%.
Sektor
MMŚP,
w
tym
zwłaszcza
mikroprzedsiębiorstwa najsilniej odczuły skutki
kryzysu, a ich sytuacja jest trudniejsza niŜ firm
większych. Niezbędne są więc działania
mające na celu podniesienie konkurencyjności i
zdolności
do
funkcjonowania
mikroprzedsiębiorstw na rynku w warunkach
gospodarki globalnej. Jest to związane
zwłaszcza z inwestycją w zasoby ludzkie –
podwyŜszaniem
kwalifikacji,
rozwojem
kompetencji i umiejętności osób zatrudnionych
w mikroprzedsiębiorstwach, które ze względu
na ograniczone moŜliwości finansowe mają
utrudniony dostęp do wsparcia szkoleniowego.
Konieczność ukierunkowania wsparcia na
mikrofirmy została podkreślona równieŜ w
rekomendacjach
Grupy
roboczej
ds.
adaptacyjności i transferu wiedzy, działającej
przy Komitecie Monitorującym PO KL
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
3.

Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje uczestników.

Uzasadnienie:

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości
szkoleń oferowanych w ramach PO KL. Zgodnie
z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL
kryterium zakłada podejście kompetencyjne.
Koncentruje się ono na uzyskaniu przez
uczestników
szkoleń
konkretnej
wiedzy,
kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych
standardową procedurą oceny. Wydawane
dokumenty powinny potwierdzać prawo do
wykonywania określonych czynności i zadań
zawodowych oraz posiadane umiejętności,
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie,
a nie potwierdzać jedynie uczestnictwo w
szkoleniu.
Dokumenty
te
(świadectwa,
zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą zawierać
informacje o zakresie szkolenia/kursu oraz
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do
typu/typów
operacji
(nr)

1
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o liczbie godzin szkoleniowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4.

Projekt obejmuje wsparciem minimum 50 uczestników.
Zastosowane kryterium wynika z potrzeby
objęcia wsparciem współfinansowanym ze
środków
EFS
jak
największej
liczby
pracowników mikroprzedsiębiorstw. Wg danych
Głównego
Urzędu
Statystycznego
(„Działalność przedsiębiorstw niefinansowych
w 2009 roku”) w 2009 roku w województwie
lubelskim 46,5% miejsc pracy wygenerowały
przedsiębiorstwa naleŜące do kategorii mikro,
w których pracowało 148 565 osób. Z danych
monitoringowych Instytucji Pośredniczącej
wynika, iŜ wsparciem w zakresie projektów
szkoleniowych, wg stanu na dzień 21 września
2011 roku, zostało objętych 5.372 uczestników
zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach,
w tym 257 samozatrudnionych. Wśród ogólnej
liczby uczestników projektów ich udział wyniósł
Uzasadnienie: jedynie 25%. Dodatkowo członkowie grupy
roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy
działającej przy KM PO KL zwrócili uwagę, iŜ
w
związku
ze
specyfiką
projektów
adresowanych do mikroprzedsiebiorstw liczba
przedsiębiorstw powinna być wystarczająco
duŜa, aby moŜliwe było zrekrutowanie
odpowiednich grup szkoleniowych wyłącznie
z pracowników tych firm. PowyŜsze zapewni
racjonalizację
kosztów
ponoszonych
na
identyfikację
beneficjentów
pomocy
i
przygotowanie
adekwatnego
zakresu
wsparcia projektowego oraz ograniczy równieŜ
koszty zarządzania projektami.

Stosuje się
do
typu/typów 1,2
operacji
(nr)

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
5.

W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas
wypracowanych w ramach Priorytetów VI - IX PO KL w województwie lubelskim oraz
badań ewaluacyjnych zlecanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie finansowanych ze środków PO KL.
Wsparcie oferowane w ramach projektów
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz
trendów
panujących
w
gospodarce
Lubelszczyzny
opracowanych
w
wyniku
dotychczas realizowanych projektów badawczych
na Lubelszczyźnie w ramach komponentu
regionalnego
PO
KL,
ze
szczególnym
uwzględnieniem projektów systemowych oraz
badań ewaluacyjnych. Takie rozwiązanie pozwoli Stosuje się
na dofinansowanie projektów stanowiących
do
Uzasadnienie: odpowiedź na aktualne problemy/potrzeby typu/typów 1,2
gospodarki i przedsiębiorców Lubelszczyzny
operacji
z uwzględnieniem zmiany trendów oraz
(nr)
regionalnej specyfiki. Odnośniki do stron
internetowych
zawierających badania/analizy
wypracowane dotychczas w ramach Priorytetów
VI - IX PO KL w województwie lubelskim oraz
badań ewaluacyjnych zlecanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubelskiego
w Lublinie w ramach PO KL są dostępne na
stronie www.efs.lubelskie.pl
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
6.

Na etapie rekrutacji przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb szkoleniowych
i doradczych uczestników projektu pod kątem stanu wiedzy/kompetencji/
umiejętności uczestników.
Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości
udzielanego wsparcia. Wyniki przeprowadzonej
pogłębionej diagnozy deficytów wiedzy,
kompetencji, czy umiejętności uczestników
pozwolą na dostosowanie proponowanego
wsparcia
do
indywidualnych
potrzeb
uczestników projektu. Zastosowane na etapie
rekrutacji narzędzia (np. testy wiedzy
i kompetencji, indywidualne rozmowy) pozwolą
na określenie bazowego stanu i poziomu Stosuje się
wiedzy,
kompetencji,
czy
umiejętności
do
Uzasadnienie: uczestników. Wyniki diagnozy umoŜliwią typu/typów 1
zrekrutowanie uczestników (w tym formowanie
operacji
grup szkoleniowych), o podobnych deficytach,
(nr)
co zwiększy efektywność proponowanych
szkoleń oraz zapewni adekwatność wsparcia
doradczego.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
7.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa lubelskiego).
Kryterium
jest
zgodne
z
zapisami
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL,
a
ograniczenie
grup
docelowych
do
pochodzących z województwa lubelskiego Stosuje się
wynika z regionalnego charakteru wsparcia
do
Uzasadnienie: w ramach Priorytetu VIII PO KL.
typu/typów 1,2
operacji
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
(nr)
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.

8.

Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach danej rundy konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców,
a zarazem przyczyni się do podniesienia
jakości składanych wniosków i wpłynie na
zwiększenie
efektywności
realizowanych
projektów.
Doświadczenia
Instytucji
Stosuje się
Pośredniczącej wskazują, iŜ większa liczba
do
wniosków
składanych
przez
jednego
Uzasadnienie:
typu/typów 1,2
Wnioskodawcę koreluje z obniŜeniem ich
operacji
jakości merytorycznej i utrudnia ocenę
(nr)
rzeczywistego potencjału instytucjonalnego
Wnioskodawcy.
Dodatkowo
kryterium
ograniczy koszty zarządzania projektami
generowane w przypadku większej liczby
wniosków
składanych
przez
jednego
Wnioskodawcę. Kryterium w przedmiotowym
brzmieniu
odnosi
się
wyłącznie
do
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występowania danego podmiotu w charakterze
Wnioskodawcy, a nie partnera projektu.
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie
dwóch wniosków, w których dany podmiot
występuje
jako
Wnioskodawca,
moŜe
występować w innych wnioskach złoŜonych
w tym samym konkursie w charakterze
partnera. W przypadku złoŜenia więcej niŜ
dwóch wniosków przez jednego Wnioskodawcę
Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie
wnioski złoŜone w odpowiedzi na daną rundę
konkursowa, w związku z niespełnieniem przez
Wnioskodawcę kryterium dostępu.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie rejestru wniosków złoŜonych na
konkurs.
9.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego
z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Lokalizacja
biura
projektu
na
terenie
województwa lubelskiego jest uzasadniona
regionalnym charakterem wsparcia oraz
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji
projektu. Kryterium ułatwi uczestnikom dostęp
do świadczonych usług w ramach projektu,
w tym zapewni moŜliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu oraz sprawną współpracę na
etapie realizacji projektu. Wprowadzenie Stosuje się
do
przedmiotowego kryterium ma na celu równieŜ
Uzasadnienie: rozwój
typu/typów
1,2
oraz
wzmocnienie
regionalnego
operacji
i lokalnego potencjału instytucjonalnego.
(nr)
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu
powinno
być
prowadzone
na
terenie
województwa lubelskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników
przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej jednej
z
następujących
dziedzin,
uznanych
za
kluczowe
w województwie lubelskim: ochrona środowiska, informatyka,
logistyka, budownictwo, turystyka.
Kryterium ma na celu zagwarantowanie realizacji
projektów wpisujących się w branŜe strategiczne
dla gospodarki województwa lubelskiego.
Wsparcie
przedsiębiorstw
ww.
branŜach
warunkuje
poprawę
funkcjonowania
i
przewidywania
zarządzania
zmianą
gospodarczą
oraz
realizację
trendów
rozwojowych województwa lubelskiego, co moŜe
przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy
Uzasadnienie: w regionie. Analizy prognostyczne rozwoju
wskazanych dziedzin wynikają z dokumentów
strategicznych dla regionu tj. Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,
Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programu
Rozwoju
Energetyki
dla
Województwa
Lubelskiego. Uwzględniając raport „Nowy model
formułowania strategii rozwoju województwa
lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności Unii
Europejskiej po 2013 r.” (Barometr Regionalny
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1,2
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Nr 2(16) 2009) naleŜy podkreślić znaczny
potencjał energetyczny województwa lubelskiego
w zakresie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, z moŜliwością wykorzystania
energii w motoryzacji i ochronie środowiska.
W dziedzinie nauki zauwaŜa się rosnąca rolę
niektórych ośrodków naukowo – badawczych
Lubelszczyzny w dziedzinie ochrony środowiska.
Rozwój technologii informatycznych, rozbudowa
infrastruktury szerokopasmowej, stworzy szanse
podniesienia konkurencyjności gospodarczej
regionu, oraz pozwoli na wzrost inwestycji
w pozarolnicze i ekologiczne formy rozwoju
przedsiębiorstw.
Przedmiotowe
kryterium
wpisuje się równieŜ w załoŜenia Programu
Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla
Województwa Lubelskiego oraz w Plan
Marketingu
Turystyki
w
Województwie
Lubelskim na lata 2007-2013. Dodatkowo
wspiera realizację celów Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa
2020”.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi
lub zrealizowanymi w podmiotach będących beneficjentami
pomocy współfinansowanej ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej i obejmuje wsparciem co najmniej pięć
przedsiębiorstw, które skorzystały z przedmiotowego
wsparcia.
Kryterium pozwoli na uzyskanie efektu synergii
komplementarnych przedsięwzięć wdraŜanych
na terenie województwa lubelskiego. Kryterium
dotyczy
projektów
realizowanych
bądź
zrealizowanych, w których moŜna powiązać
wytworzone produkty i rezultaty ze szkoleniami
proponowanymi
do realizacji w ramach
Działania 8.1.1 PO KL. Planowane szkolenia
winny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć
o
charakterze
inwestycyjnym,
w
celu
zwiększenia efektów działań podejmowanych w
Uzasadnienie: przedsiębiorstwach. Wnioskodawca w treści
wniosku zobowiązany jest zawrzeć odwołanie
do
komplementarnych
przedsięwzięć
w konkretnych podmiotach – beneficjentach
pomocy w ramach RPO WL i PO RPW,
co stanowić będzie podstawę weryfikacji
kryterium.

WAGA

10 pkt

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1,2

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
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LP.
Konkursu:
Typ konkursu
Planowana
alokacja
Typ/typy
projektów
(operacji)
przewidziane
do realizacji w
ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
X
Zamknięty
A.2

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

30 000 000 PLN
1.

ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie
odpowiadającej moŜliwościom organizacyjno–technicznym przedsiębiorstwa (1),

2.

doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2).

Kryteria dostępu
1. Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we wniosku
o dofinansowanie projektu.

Uzasadnienie:

Szczegółowe
kryteria
wyboru
projektów

Wykazanie
we
wniosku
konkretnych
przedsiębiorstw pozwoli na zapewnienie wsparcia
dostosowanego do specyficznych potrzeb danego
przedsiębiorstwa. Wskazanie merytorycznego
zakresu wsparcia przez bezpośredniego odbiorcę
lub sformułowanie tego zakresu przy jego udziale
pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów
szkoleniowo
–
doradczych
precyzyjnie
dostosowanych
do
specyfiki
danego
przedsiębiorstwa.
Zaprojektowanie
wsparcia
opartego na analizie problemów i potrzeb
konkretnego przedsiębiorstwa faktycznie wpłynie
na poprawę jego konkurencyjności na rynku.
PowyŜsze potwierdzają wyniki licznych projektów
badawczych, w tym badania zrealizowanego
przez PARP oraz PKPP Lewiatan „Kwalifikacje dla
potrzeb pracodawców”, w których wskazano, na
znaczne niedopasowanie pomiędzy specyficznymi
potrzebami firm (pracodawców i pracowników),
a rynkiem szkoleniowym. Najbardziej adekwatna
jest zatem identyfikacja potrzeb szkoleniowodoradczych
dokonywana
na
poziomie
poszczególnych przedsiębiorstw, co zostało
podkreślone równieŜ w rekomendacjach Grupy
roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy,
działającej przy Komitecie Monitorującym PO KL.

Stosuje się
do
typu/typów 1, 2
operacji
(nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2.

Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje uczestników.
Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości
szkoleń oferowanych w ramach PO KL. Zgodnie
z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL
kryterium zakłada podejście kompetencyjne.
Koncentruje się ono na uzyskaniu przez
uczestników
szkoleń
konkretnej
wiedzy,
kompetencji
i
kwalifikacji,
potwierdzonych Stosuje się
standardową procedurą oceny. Wydawane
do
Uzasadnienie:
dokumenty powinny potwierdzać prawo do typu/typów 1
wykonywania określonych czynności i zadań
operacji
zawodowych oraz posiadane umiejętności,
(nr)
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie,
a
nie
potwierdzać
jedynie
uczestnictwo
w szkoleniu. Dokumenty te (świadectwa,
zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą zawierać
informacje o zakresie szkolenia/kursu oraz
o liczbie godzin szkoleniowych.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 30% pracowników
kaŜdego przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji
kompleksowego
wsparcia
szkoleniowo
doradczego dla pracowników przedsiębiorstw
województwa
lubelskiego.
Z
doświadczeń
Instytucji Pośredniczącej wynika, iŜ wsparciem
w ramach projektów szkoleniowych w ramach
Działania
8.1.1
PO
KL
niejednokrotnie
obejmowani
byli
pojedynczy
pracownicy
przedsiębiorstw. Tym samym przedsiębiorstwa
delegujące jednego pracownika wykluczone były
ze wsparcia w ramach innych projektów
z Działania 8.1.1 PO KL. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego („Działalność
przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku”)
w 2009 roku w aktywnych przedsiębiorstwach
województwa lubelskiego pracowało 319 579
osób. Z danych monitoringowych Instytucji
Pośredniczącej, wg stanu na dzień 30 kwietnia
2011 roku wynika, iŜ ze wsparcia w ramach
Działania 8.1.1 skorzystało 17 231 osób
zatrudnionych, co stanowi jedynie 5,4% ogółu
pracujących w aktywnych przedsiębiorstwach
regionu.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4.

Z kaŜdego przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia w ramach projektu, zostaną
objęte osoby z wykształceniem co najwyŜej gimnazjalnym, podstawowym i niŜszym,
co najmniej w liczbie wynikającej z proporcji, odpowiadającej strukturze poziomu
wykształcenia pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Uzasadnienie:

Kryterium przyczyni się do uwzględnienia
w polityce szkoleniowej przedsiębiorstw równieŜ
pracowników o niskich kwalifikacjach. Wpłynie
ono na podniesienie kwalifikacji pracowników
o
najniŜszym
poziomie
wykształcenia,
posiadających bardzo często zdezaktualizowane
kwalifikacje
zawodowe.
Z
analizy
ekonometrycznej w zakresie determinantów
polityki
szkoleniowej
przedsiębiorstw
w województwie lubelskim wynika, iŜ w przypadku
pracowników
z
wykształceniem
wyŜszym
i średnim występuje większe prawdopodobieństwo
udziału w szkoleniach zawodowych niŜ u
pozostałych
pracowników
(wyniki
badań
terenowych w ramach projektu systemowego
UMWL
– Poddziałanie 8.1.4 PO
KL).
W opracowaniu MRR – „Analiza porównawcza
województw w kontekście realizacji celów PO KL
2007-2013” wskazano, iŜ w IV kwartale 2010 roku
w województwie lubelskim osoby posiadające
wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niŜsze
stanowiły aŜ 10,1% ogółu osób pracujących.
Udział osób legitymujących się najniŜszym
wykształceniem jest wyŜszy o 2,7 punktów
procentowych od średniej krajowej (7,4%). Tym
samym województwo lubelskie naleŜy do
regionów, w których struktura wykształcenia osób
pracujących
jest
najmniej
korzystna
dla

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII PO KL

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1
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współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jak
wynika z danych monitoringowych Instytucji
Pośredniczącej, wg stanu na dzień 30 kwietnia
2011 roku z projektów szkoleniowych w ramach
Działania 8.1.1 PO KL w województwie lubelskim
skorzystało
407
osób
posiadających
wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niŜsze,
co stanowi jednie 1,5% ogółu pracowników
objętych wsparciem w tym Działaniu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium i zapewnić
zachowanie struktury poziomu wykształcenia
uczestników projektu w kaŜdym przedsiębiorstwie
objętym wsparciem w ramach projektu.
5.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
lubelskiego).
Kryterium jest zgodne z zapisami Szczegółowego
Opisu Priorytetów PO KL, a ograniczenie grup
docelowych do pochodzących z województwa
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru Stosuje się
do
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL.
Uzasadnienie:
typu/typów 1,2
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
(nr)
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
6.

Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach danej rundy konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców,
a zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
składanych wniosków i wpłynie na zwiększenie
efektywności
realizowanych
projektów.
Doświadczenia
Instytucji
Pośredniczącej
wskazują, iŜ większa liczba wniosków składanych
przez
jednego
Wnioskodawcę
koreluje
z obniŜeniem ich jakości merytorycznej i utrudnia
ocenę rzeczywistego potencjału instytucjonalnego
Wnioskodawcy. Dodatkowo kryterium ograniczy
koszty zarządzania projektami generowane
w przypadku większej liczby wniosków składanych Stosuje się
przez
jednego
Wnioskodawcę.
Kryterium
do
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie typu/typów 1,2
Uzasadnienie:
do występowania danego podmiotu w charakterze
operacji
Wnioskodawcy, a nie partnera projektu. Oznacza
(nr)
to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie dwóch
wniosków, w których dany podmiot występuje jako
Wnioskodawca, moŜe występować w innych
wnioskach złoŜonych w tym samym konkursie w
charakterze partnera. W przypadku złoŜenia
więcej niŜ dwóch wniosków przez jednego
Wnioskodawcę Instytucja Pośrednicząca odrzuca
wszystkie wnioski złoŜone w odpowiedzi na daną
rundę konkursowa, w związku z niespełnieniem
przez Wnioskodawcę kryterium dostępu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych na konkurs.
7.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z moŜliwością
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udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu
Lokalizacja biura projektu na terenie województwa
lubelskiego
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na
efektywność realizacji projektu. Kryterium ułatwi
uczestnikom dostęp do świadczonych usług
w ramach projektu, w tym zapewni moŜliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu. Stosuje się
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma na
do
celu
równieŜ
rozwój
oraz
wzmocnienie typu/typów 1,2
Uzasadnienie:
regionalnego
i
lokalnego
potencjału
operacji
instytucjonalnego. Zgodnie z zapisem kryterium
(nr)
biuro projektu powinno być prowadzone na terenie
województwa lubelskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Działania w ramach projektu nakierowane są na rozwiązywanie
zdefiniowanych
problemów
przedsiębiorstw
związanych
wymogami odnoszącymi się do ochrony środowiska.
Przedmiotowe kryterium ma na celu wspomaganie
przedsiębiorstw
w
wywiązywaniu
się
z
obowiązków
przestrzegania
przepisów
związanych z ochroną środowiska naturalnego. W
szczególności dotyczy to spełnienia norm jakości
powietrza atmosferycznego poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost
wykorzystania
niekonwencjonalnych
źródeł
energii. Wsparcie doradczo-szkoleniowe zwiększy
efektywność
niezbędnych
inwestycji
infrastrukturalnych mających na celu rozwiązanie
problemów
przedsiębiorstw
w
kontekście
wymogów środowiskowych. W związku z faktem,
iŜ dotacje inwestycyjne w tym zakresie mogą być
Uzasadnienie:
dofinansowywane równieŜ ze środków EFRR w
ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego,
proponowane kryterium przyczyni się do
uzyskania
efektu
synergii
przedsięwzięć
wspierających
proces
dostosowania
przedsiębiorstw województwa lubelskiego do
wymogów ochrony środowiska naturalnego.

WAGA

10 pkt

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1,2

WAGA

15 pkt

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium w stosunku do kaŜdego
przedsiębiorstwa objętego wsparciem.
2. Wsparcie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w wieku
50+ obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia skierowane do pracowników powyŜej 50 roku
Ŝycia.
Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego
(„Prognoza ludności na lata 2008-2035”) wynika, iŜ
w województwie lubelskim do roku 2025 nastąpi
spadek osób w wieku aktywności zawodowej o
ponad 20%. Aby przeciwdziałać redukcji zasobów
Uzasadnienie:
pracy naleŜy podjąć działania nakierowane na
wydłuŜenie
wieku
aktywności
zawodowej
pracowników. Programy profilaktyki i promocji
zdrowia realizowane w zakładach pracy powinny
propagować zdrowy styl Ŝycia w warunkach
współczesnej cywilizacji oraz wspierać utrzymanie
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Strona 11 z 27

dobrego poziomu zdrowia pracowników. Szkolenia
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przyczynią
się do obniŜenia poziomu absencji oraz
podnoszenia poziomu świadomości prozdrowotnej,
a takŜe bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników. PowyŜsze moŜe mieć bezpośredni
wpływ na efektywność pracy, konkurencyjność
oraz na przedłuŜenie aktywności zawodowej
pracowników powyŜej 50 roku Ŝycia. Kryterium
wspiera realizację Celu 3 PO KL Poprawa
zdolności
adaptacyjnych
pracowników
i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w
gospodarce,
wpisuje
się
równieŜ
w
realizację rządowego programu na rzecz
zwiększenia aktywności zawodowej osób po 50
roku Ŝycia „Solidarność pokoleń. Działania dla
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku
50+”.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada wsparcie wszystkich niepełnosprawnych
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach objętych
projektem, a udzielone wsparcie zostanie dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy uczestników. Kryterium dotyczy
wyłącznie
przedsiębiorstw
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne.

WAGA

15 pkt

Osoby niepełnosprawne naleŜą do jednej
z najbardziej defaworyzowanych grup na rynku
pracy. W ostatnich latach obserwuje się
systematyczny
zawodowej

spadek
osób

wskaźnika aktywności
niepełnosprawnych.

W
województwie
lubelskim
wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2010
roku wynosił 20,7%, (MRR – „Analiza
porównawcza województw w kontekście realizacji
celów PO KL 2007-2013”). Wskaźnik ten znacznie
odbiega od poziomu załoŜonego w PO KL, tj.
23%, a dodatkowo w stosunku do 2009 roku

Uzasadnienie:

nastąpił
jego
spadek
o
0,6
punktu
procentowego. Jak wynika z raportu „Osoby
niepełnosprawne
na
rynku
pracy
Lubelszczyzny”, opracowanego w ramach
projektu Diagnoza rynku pracy województwa
lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim
osób niepełnosprawnych (Poddziałanie 6.1.1
PO KL) w najbliŜszych latach zatrudnienie osób
niepełnosprawnych rozwaŜa jedynie 2,5%
badanych pracodawców. Dlatego teŜ naleŜy
zintensyfikować działania zmierzające do
utrzymania
zatrudnienia
pracowników
niepełnosprawnych w regionie. Pracodawcy są

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

zobowiązani przedsięwziąć odpowiednie środki,
by umoŜliwić osobie niepełnosprawnej rozwój
zawodowy, w tym równieŜ dostęp do szkoleń.
Kryterium
premiuje
Wnioskodawców
zakładających
opracowanie
programów
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszystkich
osób
niepełnosprawnych,
zatrudnionych
w
przedsiębiorstwie,
z
uwzględnieniem
specyficznych
potrzeb
pracowników
niepełnosprawnych. Kryterium dotyczy wyłącznie
przedsiębiorstw
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.

LP. Konkursu:
Typ konkursu
Planowana
alokacja
Typ/typy
projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

A.3

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

III
kw.

IV kw. X

X

5 000 000 PLN
1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)
w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie
odpowiadającej moŜliwościom organizacyjno–technicznym przedsiębiorstwa (1),
2. doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2).
Kryteria dostępu
1. Działania w ramach projektu obejmują wyłącznie szkolenia i/lub doradztwo z zakresu
pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Uzasadnienie:

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Kryterium ma na celu koncentrację działań
doradczo-szkoleniowych
przedsiębiorstw
województwa lubelskiego, nie tylko firm
działających w branŜy energetycznej, na
aspekcie produkcji i wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych. Zastosowane kryterium
przyczyni się do podniesienia kompetencji
pracowników
lub
kadry
zarządzającej
przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania
i
wykorzystywania
energii
ze
źródeł
odnawialnych, w tym energii słonecznej,
wiatrowej,
wodnej,
geotermalnej
oraz
pochodzącej z biomasy. Jednym z celów
szczegółowych Programu Rozwoju Energetyki
dla Województwa Lubelskiego (2009) na rzecz
poprawy
bezpieczeństwa
energetycznego
województwa
jest zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł w produkcji energii.
Przedmiotowe kryterium realizuje równieŜ
załoŜenia Programu Rozwoju Alternatywnych
Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
(2006), a takŜe wpisuje się w cele Strategii na
rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa
2020”. Koncentracja wsparcia na aspekcie
produkcji i wykorzystywania energii ze źródeł
odnawialnych
jest
równieŜ
spójna
z
rekomendacjami wynikającymi z badania OECD
przeprowadzonego
na
zlecenie
Instytucji
Zarządzającej PO KL Zatrudnienie i rozwój lokalny
w kontekście zmian klimatycznych (2011).

Stosuje się
do
1, 2
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2.

Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Wykazanie
we
wniosku
konkretnych
Stosuje się
przedsiębiorstw
pozwoli
na
zapewnienie
do
Uzasadnienie:
wsparcia dostosowanego do specyficznych
1, 2
typu/typów
potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wskazanie
operacji (nr)
merytorycznego
zakresu
wsparcia
przez
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bezpośredniego odbiorcę lub sformułowanie
tego zakresu przy jego udziale pozwoli na
zaplanowanie i realizację projektów szkoleniowo
– doradczych precyzyjnie dostosowanych do
specyfiki
danego
przedsiębiorstwa.
Zaprojektowanie wsparcia opartego na analizie
problemów
i
potrzeb
konkretnego
przedsiębiorstwa faktycznie wpłynie na poprawę
jego konkurencyjności na rynku. PowyŜsze
potwierdzają
wyniki
licznych
projektów
badawczych, w tym badania zrealizowanego
przez PARP oraz PKPP Lewiatan „Kwalifikacje
dla potrzeb pracodawców”, w których wskazano,
na
znaczne
niedopasowanie
pomiędzy
specyficznymi potrzebami firm (pracodawców
i pracowników), a rynkiem szkoleniowym.
Najbardziej adekwatna jest zatem identyfikacja
potrzeb szkoleniowo-doradczych dokonywana
na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, co
zostało podkreślone równieŜ w rekomendacjach
Grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu
wiedzy,
działającej
przy
Komitecie
Monitorującym PO KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje uczestników.
Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości
szkoleń oferowanych w ramach PO KL. Zgodnie
z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL
kryterium zakłada podejście kompetencyjne.
Koncentruje się ono na uzyskaniu przez
uczestników
szkoleń
konkretnej
wiedzy,
kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych
standardową procedurą oceny. Wydawane
dokumenty powinny potwierdzać prawo do
wykonywania określonych czynności i zadań
Stosuje się
zawodowych oraz posiadane umiejętności,
do
Uzasadnienie:
1
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie,
typu/typów
a nie potwierdzać jedynie uczestnictwo operacji (nr)
w szkoleniu. Dokumenty te (świadectwa,
zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą zawierać
informacje o zakresie szkolenia/kursu oraz
o liczbie godzin szkoleniowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
lubelskiego).
Kryterium
jest
zgodne
z
zapisami
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL,
a
ograniczenie
grup
docelowych
do
pochodzących z województwa lubelskiego
wynika z regionalnego charakteru wsparcia Stosuje się
do
w ramach Priorytetu VIII PO KL.
Uzasadnienie:
1,2
typu/typów
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie operacji (nr)
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII PO KL

Strona 14 z 27

5.

Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców,
a zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
składanych wniosków i wpłynie na zwiększenie
efektywności
realizowanych
projektów.
Doświadczenia
Instytucji
Pośredniczącej
wskazują,
iŜ
większa
liczba
wniosków
składanych przez jednego Wnioskodawcę
koreluje z obniŜeniem ich jakości merytorycznej i
utrudnia ocenę rzeczywistego potencjału
instytucjonalnego Wnioskodawcy. Dodatkowo
kryterium
ograniczy
koszty
zarządzania
projektami generowane w przypadku większej
liczby wniosków składanych przez jednego
Stosuje się
Wnioskodawcę. Kryterium w przedmiotowym
do
brzmieniu
odnosi
się
wyłącznie
do
Uzasadnienie:
1,2
typu/typów
występowania danego podmiotu w charakterze
Wnioskodawcy, a nie partnera projektu. operacji (nr)
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie
dwóch wniosków, w których dany podmiot
występuje
jako
Wnioskodawca,
moŜe
występować w innych wnioskach złoŜonych w
tym samym konkursie w charakterze partnera.
W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
wniosków
przez
jednego Wnioskodawcę
Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie
wnioski złoŜone w odpowiedzi na dany konkurs,
w
związku
z
niespełnieniem
przez
Wnioskodawcę kryterium dostępu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych na konkurs.
6. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z moŜliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu
Lokalizacja
biura
projektu
na
terenie
województwa lubelskiego jest uzasadniona
regionalnym
charakterem
wsparcia
oraz
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji
projektu. Kryterium ułatwi uczestnikom dostęp
do świadczonych usług w ramach projektu,
w tym zapewni moŜliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu oraz sprawną współpracę na
etapie
realizacji
projektu. Wprowadzenie
Stosuje się
przedmiotowego kryterium ma na celu równieŜ
do
Uzasadnienie:
1,2
rozwój
oraz
wzmocnienie
regionalnego
typu/typów
i
lokalnego
potencjału
instytucjonalnego. operacji (nr)
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu
powinno
być
prowadzone
na
terenie
województwa lubelskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Działania w ramach projektu zakładają szkolenia i/lub
doradztwo w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii
z biomasy.
Uzasadnienie:

W Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł
Energii dla Województwa Lubelskiego (2006)
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1,2
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uznano
biomasę
jako
najbardziej
perspektywiczne źródło energii odnawialnej
w
województwie.
Podyktowane
jest
to
dostępnością
surowca
i
moŜliwością
zorganizowania podaŜy biomasy. Odpowiednie
wykorzystanie
biomasy
stanowi
jeden
z najwaŜniejszych elementów zrównowaŜonego
i wielokierunkowego rozwoju obszarów wiejskich
Lubelszczyzny. Przedmiotowe kryterium pozwoli
na
wsparcie
procesu
produkcji
i
wykorzystywania energii odnawialnej opartej
na biomasie, która stanowi powaŜną alternatywę
dla paliw konwencjonalnych, w tym paliw
płynnych, energii elektrycznej i energii cieplnej.
Jak wynika z opracowania „Wstępna analiza
potencjału biomasy moŜliwej do wykorzystania
na cele energetyczne w województwie
lubelskim” (2009) produkcja energii odnawialnej
w regionie lubelskim moŜe być prowadzona na
bazie biomasy pochodzącej ze wszystkich
źródeł, w tym z surowców energetycznych
pochodzenia rolniczego, drewna i odpadów
drzewnych, jak równieŜ innych surowców do
produkcji biogazu. Wstępny szacunek biomasy
moŜliwy do pozyskania na cele energetyczne
w województwie jest wysoki - ok. 1 mln ton, co
stanowi równowartość niemal 15 mln GJ.

typu/typów
operacji (nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
2. Projekt obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa, które skorzystały
ze wsparcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
z
zakresu
dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz
z zakresu odnawialnych źródeł energii (Działanie 1.4).

Uzasadnienie:

Kryterium pozwoli na uzyskanie efektu synergii
komplementarnych przedsięwzięć wdraŜanych
na terenie województwa lubelskiego. Kryterium
dotyczy
projektów
realizowanych
bądź
zrealizowanych w przedsiębiorstwach, które
skorzystały z dofinansowania w ramach
Działania 1.4 RPO WL, w których moŜna
powiązać wsparcie inwestycyjne z działaniami
szkoleniowo-doradczymi proponowanymi do
realizacji w ramach Działania 8.1.1 PO KL.
Planowane szkolenia oraz doradztwo winny
stanowić
uzupełnienie
przedsięwzięć
o
charakterze
inwestycyjnym,
w
celu
zwiększenia efektów działań podejmowanych w
przedsiębiorstwie. Wnioskodawca w treści
wniosku zobowiązany jest zawrzeć odwołanie do
komplementarnych
projektów
w
ramach
Działania 1.4 RPO WL, z których korzystają lub
skorzystały przedsiębiorstwa objęte wsparciem
w
ramach
przedmiotowego
konkursu,
co stanowić będzie podstawę weryfikacji
kryterium. Kryterium wpisuje się w załoŜenia
Programu Rozwoju Alternatywnych Źródeł
Energii
dla
Województwa
Lubelskiego,
a takŜe realizuje cele Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa
2020”.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1, 2
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy
i/lub kadra zarządzająca przedsiębiorstw prowadzących
działalność w branŜy energetycznej.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu wsparcie przedsiębiorstw
z branŜy energetycznej, uznanej jako strategiczna
dla gospodarki województwa lubelskiego. Analizy
prognostyczne rozwoju energetyki wynikają z
dokumentów strategicznych dla regionu tj. Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20062020, Regionalnej Strategii Innowacji oraz
Programu Rozwoju Energetyki dla Województwa
Lubelskiego (2009). Za główny cel rozwoju
energetyki w województwie lubelskim uznano
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
województwa dla poprawy jakości Ŝycia jego
mieszkańców i zapewnienia lepszych moŜliwości
rozwoju regionalnego. Cel ten został określony na
podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej
oraz stanu energetyki województwa przy
uwzględnieniu mocnych i słabych stron oraz szans
i zagroŜeń. Infrastruktura techniczna oraz
zaopatrzenie
w
poszczególne
media
energetyczne,
a
szczególnie
zaopatrzenie
w energię elektryczną, mają istotne znaczenie dla
rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz
polepszenia stanu środowiska przyrodniczego.
Potencjał energetyczny województwa lubelskiego
w zakresie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, z moŜliwością wykorzystania energii
w motoryzacji i ochronie środowiska podkreślony
został w raporcie „Nowy model formułowania
strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec
wyzwań polityki spójności Unii Europejskiej po
2013 r.” (Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009).
Przedmiotowa preferencja jest równieŜ spójna
z rekomendacjami wynikającymi z badania OECD
przeprowadzonego
na
zlecenie
Instytucji
Zarządzającej Zatrudnienie i rozwój lokalny
w kontekście zmian klimatycznych (2011).

WAGA

10 pkt

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1, 2

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
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Poddziałanie 8.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.01.02-06-001/10
„Outplacement-naszą szansą”

Beneficjent systemowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Wydział Polityki Rynku Pracy

Okres realizacji projektu

06.2010 – 04.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

9 703 114,00 PLN
(w tym 1 455 467,10 PLN
krajowy wkład publiczny)

218 334,24 PLN

9 921 448,24 PLN

(w tym 32 750,14 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 1 488 217,24 PLN
krajowy wkład publiczny)

Poddziałanie 8.1.4
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.01.04-06-001/09
„Analiza potencjału eksportowego regionu – badania rynków zewnętrznych w
kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego”

Beneficjent systemowy

Samorząd Województwa Lubelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji

Okres realizacji projektu

05.2009 – 04.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 192 420,25 PLN
(w tym 178 863,04 PLN
krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

530 800,44 PLN

1 723 220,69 PLN

(w tym 79 620,06 PLN
krajowy wkład publiczny) PLN

(w tym 258 483,10 PLN
krajowy wkład publiczny)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
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Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.01.04-06-002/09
„Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą”

Beneficjent systemowy

Samorząd Województwa Lubelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji

Okres realizacji projektu

10.2009 – 12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 498 955,81 PLN
(w tym 224 843,37 PLN
krajowy wkład publiczny)

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII PO KL

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

1 756 968,11 PLN

4 600 000 PLN

(w tym 263 545,22 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 690 000,00 PLN
krajowy wkład publiczny)
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KARTA DZIAŁANIA 8.2
Poddziałanie 8.2.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.02.02-06-003/10
„Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Beneficjent systemowy

Samorząd Województwa Lubelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji

Okres realizacji projektu

10.2010 -12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

2 658 818,10 PLN

5 903 288,00 PLN

(w tym 398 822,72 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 885 493,20 PLN
krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
13 000 000 PLN
(w tym 1 950 000,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.02.02-06-004/10
„Wsparcie Regionalnej sieci współpracy”

Beneficjent systemowy

Samorząd Województwa Lubelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji

Okres realizacji projektu

09.2010 -12.2012

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

401 728,73 PLN

2 036 200,00 PLN

2 437 928,73 PLN

(w tym 60 259,31 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 305 430,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 365 689,31 PLN
krajowy wkład publiczny)
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B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.08.02.02-06-001/10
„Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010 – 2013”

Beneficjent systemowy

Samorząd Województwa Lubelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji

Okres realizacji projektu

01.2010 -12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

774 561,72 PLN

444 500,00 PLN

1 801 000,00 PLN

(w tym 116 184,26 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 66 675,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 270 150,00 PLN
krajowy wkład publiczny)
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH
W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ
INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Działania realizowane w ramach Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zostały ustalone w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Regionalną
Strategię Innowacji, a takŜe Strategię na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu „Europa 2020”. Są one komplementarne z dokumentami strategicznymi dla województwa
lubelskiego między innymi w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza
sektora MŚP) na terenie województwa lubelskiego, polepszenia stopnia powiązań pomiędzy światem nauki,
a sektorem przedsiębiorstw, a co za tym idzie do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych
w praktyce. Spójne są równieŜ załoŜenia dotyczące dostarczenia lubelskim przedsiębiorcom jak najszerszego
wsparcia umoŜliwiającego zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji dla rozwoju ich działalności
i pozycji konkurencyjnej na rynku.
ZałoŜenia Planu działania na rok 2012 wpisują się równieŜ w cele i priorytety Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, realizując tzw.
komplementarność międzyprogramową. W zakresie RPO WL wzajemne uzupełnianie się moŜe mieć miejsce
w stosunku do Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje, Osi Priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna
oraz Osi Priorytetowej IV Środowisko i czysta energia. W przypadku Priorytetu VIII wdraŜanego w województwie
lubelskim komplementarność zachodzi równieŜ na poziomie działań PO RPW - Oś Priorytetowa I Nowoczesna
gospodarka oraz Os Priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Komplementarność celów
występuje takŜe na poziomie działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kierunki działań komplementarne są równieŜ z załoŜeniami Priorytetu II PO KL, realizują Cel 3 PO KL. Wskazanie
komplementarności w tym zakresie realizuje cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności, którym jest tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (komplementarność
wewnątrzprogramowa).
W Planie Działania Priorytetu VIII na rok 2012 określono następujące kryteria, które będą inicjować i przyczyniać
się do realizacji ww. komplementarności:
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.1:
1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi lub zrealizowanymi w podmiotach będących
beneficjentami pomocy współfinansowanej ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i obejmuje
wsparciem co najmniej pięć przedsiębiorstw, które skorzystały lub korzystają z przedmiotowego wsparcia
(Konkurs A.1).
2. Działania w ramach projektu nakierowane są na rozwiązywanie zdefiniowanych problemów przedsiębiorstw
związanych wymogami odnoszącymi się do ochrony środowiska - (Konkurs A.2).
3. Projekt obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa, które skorzystały ze wsparcia inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WL z zakresu dostosowania przedsiębiorstw do
wymogów ochrony środowiska oraz z zakresu odnawialnych źródeł energii (Działanie 1.4) - Konkurs A.3.
Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno –
gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy, które powstaną w wyniku realizacji projektu
systemowego „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” oraz „Analiza potencjału eksportowego
Lubelszczyzny – badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno – gospodarczej województwa
lubelskiego” realizowanych przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania 8.1.4 będą mogły zostać wykorzystane przez Beneficjentów
aplikujących o środki do osi priorytetowej 1 RPO „Przedsiębiorczość i innowacje” w celu rozwoju inwestycyjnego
przedsiębiorstwa zgodnego z aktualnymi trendami zmian gospodarczych występującymi na rynku w województwie
lubelskim, jak i beneficjentów PO KL.
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie
instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013, Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny
Województwa Lubelskiego (KM RPO WL), pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, jak równieŜ Regionalnej Sieci
Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL. Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych
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z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie polityki regionalnej gwarantuje komplementarność działań
oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. Ponadto na poziomie regionu odbywają się równieŜ robocze
spotkania pracowników Departamentu EFS (Instytucja Pośrednicząca PO KL), Departamentu RPO (Instytucja
Zarządzająca RPO) oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca II stopnia
RPO).
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza dodatkowo szerokie konsultacje społeczne, w tym równieŜ konsultacyjne
spotkania robocze, w ramach których opiniowane są propozycje kryteriów dotyczących komplementarności
z partnerami społeczno-gospodarczymi, JST, sektorem pozarządowym oraz instytucjami zaangaŜowanymi we
wdraŜanie programów operacyjnych w województwie lubelskim, powyŜsza forma pozwala wypracować formułę
kryteriów, które w racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie przez projektodawców, a tym samym
zapewnią synergię podejmowanych działań. Potrzeba wypracowania mechanizmów na poziomie regionalnym
została zaakcentowana w wynikach badania ewaluacyjnego „Analiza komplementarności projektów RPO WL
z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny”.
Narzędziem wspomagającym komplementarność inicjatyw podejmowanych na poziomie województwa jest portal
Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL 2007-2013 http://mapa.rpo.lubelskie.pl/ czy obserwatorium funduszy
europejskich http://mapa.feu.lubelskie.pl/ oraz bazy danych o projektach: http://mapadotacji.gov.pl,
http://projekty.efs.gov.pl, http://komplementarnosc.eu . Dodatkowo naleŜy wspomnieć o działalności punktów
informacyjnych, które są cennym źródłem informacji na temat wszystkich funduszy realizowanych w województwie
lubelskim, gdyŜ kompleksowa i aktualna informacja niewątpliwie wspiera realizację przedsięwzięć
komplementarnych przez samych beneficjentów projektów współfinansowanych z róŜnych funduszy.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2012 r.

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych
5 000
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym
45 000
6 800
- liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach
9 200
Wskaźniki rezultatu
Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w
ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw
7%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach praktycznych, w podziale na:
a) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
b) pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

9 159
15 844
2 553
10 742

54,59%
284,02%
266,35%
85,65%

6%

n/d

235

150

156,67%

259

181

143,09%

100
35
65
280

35
16
19
261

285,71%
218,75%
342,11%
107,28%
n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2012 r.

Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania
250
zmianą
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w
500
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy
750
zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym
22
Wskaźniki rezultatu
Relacja liczby pracowników zagroŜonych utratą pracy i osób zwolnionych w przedsiębiorstwach
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do
10%
liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłasznymi do urzędów pracy
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób, które otrzymały:
- jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy
- jednorazowy dodatek motywacyjny
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności typu spin off lub
spin out
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
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29

862,07%

579

86,36%

654

114,68%

12

183,33%

10%

n/d

6
11

6
11

100,00%
100,00%

3207

85

3772,94%
n/d
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2012r.
2012 r.

1.

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1
Poddziałanie 8.1.2
Poddziałanie 8.1.3
Poddziałanie 8.1.4
Działanie 8.2
Poddziałanie 8.2.1
Poddziałanie 8.2.2
RAZEM PRIORYTET VIII
w tym projekty innowacyjne
w tym projekty współpracy
ponadnarodowej*

Kontraktacja
2012 r.

2.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2012 r.)
3.

Ogółem publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

Wydatki 2013-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

9.

59 000 000,00
50 000 000,00
3 500 000,00
5 500 000,00
0,00
7 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
66 000 000,00
5 000 000,00

386 137 886,77
289 585 853,04
81 017 833,79
8 661 141,76
6 873 058,18
56 310 973,22
29 129 838,99
27 181 134,23
442 448 859,99
5 000 000,00

70 596 316,54
50 989 547,99
15 248 000,00
2 071 000,00
2 287 768,55
16 400 000,00
5 016 000,00
11 384 000,00
86 996 316,54
3 000 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

1 600 000,00

70 562 000,00 34 316,54
50 989 547,99
0,00
15 248 000,00
0,00
2 071 000,00
0,00
2 253 452,01 34 316,54
15 770 000,00 630 000,00
5 016 000,00
0,00
10 754 000,00 630 000,00
86 332 000,00 664 316,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

* kwoty obejmują alokację przewidzianą na konkurs, w ramach której przewidywana wartość komponentu ponadnarodowego wynosi maksymalnie 2 200 000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wartość wydatków
w zatwierdzonych
wnioskach
o płatność w 2012 r.
10.

80 575 000,00
74 050 000,00
1 281 000,00
3 900 000,00
1 344 000,00
10 316 000,00
3 337 000,00
6 979 000,00
90 891 000,00
2 000 000,00

71 723 000,00
53 488 000,00
14 815 000,00
1 591 000,00
1 829 000,00
13 465 000,00
5 496 000,00
7 969 000,00
85 188 000,00
2 100 000,00

3 900 000,00

1 100 000,00

PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Lublin, dnia

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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