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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 Województwo Nie dotyczy 

Instytucja 
Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok 
 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

Telefon 85 66 54 260 Faks 85 66 54 201 

E-mail Sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Działanie 8.2 
Agata Dębowska  

Tel. 85 - 66 54 286, agata.debowska@wrotapodlasia.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Białymstoku 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 8.1 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 
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KARTA DZIAŁANIA 8.1 
 
Poddziałanie 8.1.1 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu Otwarty    
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 

20 000 000,00 PLN (w tym wyodr ębniona alokacja w wysoko ści 10 000 000,00 PLN na 
realizacj ę projektów, w których beneficjentem pomocy publiczn ej jest projektodawca lub 
projekt skierowany jest do konkretnego przedsi ębiorcy/przedsi ębiorców okre ślonych 
(wymienionych z nazwy) we wniosku o dofinansowanie)   

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

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 
możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa 

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

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku 
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do 
mieszkańców/przedsiębiorców województwa 
podlaskiego jest uzasadniona regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 
wdrażanych projektów. Z dotychczasowych 
doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest 
to okres wystarczający do realizacji projektu, a także 
do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w 
przypadku powstałych trudności  w realizacji 
projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

4. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę 
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego 
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia 
dofinansowania praktycznie identycznym  projektom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku 
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego 
Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie 
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 
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5. Projektodawca jest beneficjentem pomocy publicznej lub projekt skierowany jest do konkretnego 
przedsiębiorcy/przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy)  we wniosku o 
dofinansowanie.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zastosowanie do wyodrębnionej 
alokacji w wysokości 10 000 000,00 PLN na 
realizację projektów, w których beneficjentem 
pomocy publicznej jest projektodawca lub projekt 
skierowany jest do konkretnego przedsiębiorcy/ 
przedsiębiorców określonych (wymienionych z 
nazwy) we wniosku o dofinansowanie. Koncentracja 
na realizacji inicjatyw zaprojektowanych ściśle w 
oparciu o analizę problemów i potrzeb konkretnych 
przedsiębiorstw, a tym samym skierowanie wsparcia 
do konkretnych przedsiębiorców ma na celu 
zagwarantowanie wyższego poziomu efektywności i 
adekwatności oferowanego wsparcia. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

6. Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzących 
działalność w następujących branżach/sektorach/przemysłach wg PKD 2007: przetwórstwo 
przemysłowe, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna, pozostała 
indywidualna działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wprowadzono zgodnie z zaleceniami KE i 
ma na celu koncentrację wsparcia na 
przedsiębiorcach funkcjonujących w branżach 
ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź 

realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niż 
Europejski Fundusz Społeczny. 

WAGA 10 

 

Kryterium zostało określone w celu zapewnienia 
komplementarności działań w obszarze 
adaptacyjności. Komplementarność może dotyczyć 
projektów zrealizowanych lub realizowanych w 
okresie składania wniosku o dofinansowanie w 
ramach przedmiotowego konkursu. Wnioskodawca 
we wniosku o dofinansowanie powinien wskazać 
konkretne działania w obu projektach, które są 
względem siebie komplementarne, tytuł projektu, 
który był lub jest współfinansowany z innych niż EFS 
funduszy europejskich oraz określić (nazwać) 
przedmiotowe źródło współfinansowania. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

2. Wsparcie skierowane jest w 100% do mikro- i/lub małych 
przedsiębiorców. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Premiowanie realizacji projektów obejmujących 
wsparciem w 100% pracowników zatrudnionych w 
mikro- i/lub małych przedsiębiorstwach podyktowane 
jest strukturą przedsiębiorstw w regionie, jak i 
potrzebą koncentracji wsparcia przyczyniającą się do 
podnoszenia konkurencyjności lokalnych mikro i 
małych firm. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

3. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby o niskich 
kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym) 
i/lub osoby starsze (osoby powyżej 50. roku życia) i/lub kobiety. 

WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

Kryterium zostało wprowadzone zgodnie z 
zaleceniami KE. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik produktu i 
wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o 
dofinansowanie, jako minimum wskaźnika produktu i 
wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do 
struktury grupy docelowej  (określenie udziału osób o 
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej 
ponadgimnazjalnym) i/lub osób starszych (osób 
powyżej 50. roku życia) i/lub kobiet). 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu, jako minimum, wsparcie ukierunkowane na tzw. 
zielone miejsca pracy w formie co najmniej jednego z poniżej 
wymienionych typów szkoleń:  
- kursy zawodowe w zakresie fotowoltaiki, 
- szkolenia w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych, 
- szkolenia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
- szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów 
grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych 
źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania 
ścieków, oszczędzania energii,  przetwarzania odpadów, 
- szkolenia dotyczące ekoturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej, 
audytu ekologicznego.  

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało wprowadzone zgodnie z 
zaleceniami IZ w celu promowania zielonych miejsc 
pracy. Formuła kryterium nie wyklucza możliwości 
realizacji innego rodzaju szkoleń, jednakże wymaga 
od Projektodawcy zorganizowania dla 100% grupy 
docelowej co najmniej jednego z typów szkoleń 
wymienionych w treści kryterium. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL.08.01.01-20-265/10-00 

„Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych” 

Beneficjent systemowy 
Województwo Podlaskie (Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego) 

Okres realizacji projektu 20.06.2011 – 20.12.2012 

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) 

59 700,00 PLN  
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 8 955,00 PLN) 

440 300,00 PLN  
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 66 045,00 PLN) 

500 000,00 PLN  
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 75 000 PLN) 

 
 
 
Poddziałanie 8.1.2 
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LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu Otwarty  x  Zamkni ęty  
Planowana alokacja 4 000 000,00 PLN 

 

1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania 
programów typu outplacement, obejmujących m.in.: 
- szkolenia i poradnictwo zawodowego (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach 

projektu) 
- poradnictwo psychologiczne, 
- pośrednictwo pracy; 
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez 

zastosowanie następujących instrumentów: 
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tyś. PLN 
na osobę, 
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły 
działalność w ramach danego projektu). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku 
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do 
mieszkańców województwa podlaskiego jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 
wdrażanych projektów. Z dotychczasowych 
doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest 
to okres wystarczający do realizacji projektu, a także 
do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w 
przypadku powstałych trudności  w realizacji 
projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy 
konkursowej. 
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Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę 
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego 
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia 
dofinansowania praktycznie identycznym  projektom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku 
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego 
Projektodawcę w danej rundzie konkursowej zostaną 
odrzucone wszystkie złożone w odpowiedzi na 
konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 
kryterium dostępu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Projekt zakłada wsparcie wyłącznie pracowników (dotyczy także osób zwolnionych) konkretnych 
(wymienionych z nazwy) pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (projekt 
zamknięty, ukierunkowany na wsparcie pracowników/osób zwolnionych dotyczących jednego lub 
kilku pracodawców/zakładów pracy).   

Uzasadnienie: 

Wsparcie powinni otrzymać wyłącznie ci pracodawcy 
i ich pracownicy, którzy przechodzą procesy 
restrukturyzacyjne. We wniosku o dofinansowanie 
Projektodawca ma obowiązek wskazać nazwy 
pracodawców, których pracownicy wymagają 
wsparcia i  udowodnić, iż pracodawca/pracodawcy 
objęci działaniami projektowymi (uwzględnieni we 
wniosku o dofinansowanie) aktualnie przechodzą 
procesy restrukturyzacyjne. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

6. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (sześciocyfrowy kod  zawodu i specjalności wraz z 
przypisaną właściwą nazwą wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w 
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
Dz. U. Nr 82, poz. 537 jest zbieżny z oferowanym wsparciem; kod zawodu odnosi się do 
konkretnego szkolenia proponowanego w projekcie), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT 
oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w 
formie szkolenia zawodowego  (kryterium ma zastosowanie do każdego uczestnika projektu 
objętego wsparciem w ramach projektu).  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności i 
efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w postaci 
szkoleń zawodowych umożliwi zdobycie konkretnych 
zawodowych kwalifikacji/ umiejętności, które 
pozwolą osobom uczestniczącym w projekcie na 
utrzymanie się bądź powrót na rynek pracy. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

7. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (stosunek liczby osób, które podejmą zatrudnienie na 
okres co najmniej 3 miesięcy w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie lub 
rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej do liczby osób, które zakończyły udział w 
projekcie) wynosi co najmniej 50%.  
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Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań 
realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się 
do utworzenia trwałych miejsc pracy. Zgodnie z 
formułą przedmiotowego kryterium co najmniej 50% 
osób, które zakończyły udział w projekcie,  musi 
znaleźć zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie (umowa o pracę, 
umowa cywilno-prawna, przy czym okres 
zatrudnienia wynikający z umowy o pracę, czy też 
umowy cywilno-prawnej musi obejmować co 
najmniej 3 miesiące) lub rozpocząć działalność 
gospodarczą. Możliwym jest, aby okres zatrudnienia 
wykraczał poza okres realizacji projektu, lecz 
koniecznym jest uzyskanie zatrudnienia poprzez 
zawarcie stosownych umów w okresie do 3 miesięcy 
po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku, tj. właściwie określony 
wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o 
dofinansowanie, jako minimum, wskaźnika pomiaru 
celu odnoszącego się do efektu zatrudnieniowego. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt realizowany przez pracodawcę/pracodawców 

przechodzącego/przechodzących procesy restrukturyzacyjne lub w 
partnerstwie z pracodawcą/pracodawcami przechodzącym/ 
przechodzącymi procesy restrukturyzacyjne. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Przyjęcie do realizacji projektu realizowanego przez 
pracodawcę lub w partnerstwie z podmiotem 
przechodzącym procesy restrukturyzacyjne znacznie 
zwiększy skuteczność oraz efektywność udzielonej 
pomocy. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu wsparcie w formie szkolenia, poradnictwa 
zawodowego oraz jednocześnie w co najmniej jednej z niżej 
wymienionych form (kompleksowość wsparcia): 
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w 

nowym zawodzie, 
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego 

pracodawcy, 
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kompleksowość wsparcia, dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy i potrzeb indywidualnych 
beneficjentów ostatecznych, znacznie zwiększa 
skuteczność oraz efektywność udzielonej pomocy. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 Zamkni ęty x 
Planowana alokacja 8 000 000,00 PLN  
Typ/typy projektów  

(operacji) 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia 
nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 
kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku 
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do 
mieszkańców województwa podlaskiego jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 
wdrażanych projektów. Z dotychczasowych 
doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest 
to okres wystarczający do realizacji projektu, a także 
do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w 
przypadku powstałych trudności  w realizacji projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę 
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego 
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia 
dofinansowania praktycznie identycznym  projektom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku 
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego 
Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie złożone 
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa. 

Uzasadnienie: 

Propozycja kryterium wynika ze specyfiki 
uwarunkowań występujących na terenie województwa 
w obszarze zatrudnienia. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

6. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (sześciocyfrowy kod  zawodu i specjalności wraz z 
przypisaną właściwą nazwą wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w 
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 jest zbieżny z oferowanym wsparciem; kod zawodu odnosi 
się do konkretnego szkolenia proponowanego w projekcie), natomiast moduły szkoleń 
językowych, ICT oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego 
realizowanego w formie szkolenia zawodowego  (kryterium ma zastosowanie do każdego 
uczestnika projektu objętego wsparciem w ramach projektu). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności i 
efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w postaci 
szkoleń zawodowych umożliwi zdobycie konkretnych 
zawodowych kwalifikacji/umiejętności zgodnie z 
potrzebami podlaskiego rynku pracy, co przyczyni się 
do reorientacji zawodowej osób odchodzących z 
rolnictwa. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 
1. Co najmniej 30% grupy docelowej zostanie objęte wsparciem 

szkoleniowym ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy. 
WAGA  10 



9 
 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ukierunkowanie rynku pracy na 
nowe profile zawodowe i związane z tym nowe 
umiejętności w miejscu pracy w sektorach i branżach 
związanych z zielonymi miejscami pracy. Pod 
pojęciem „zielonych miejsc pracy” należy rozumieć 
miejsca pracy funkcjonujące w szczególności w 
sektorze transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł 
energii, budownictwa, infrastruktury komunalnej 
związanej z gospodarką wodno-ściekową, 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi, ochroną powietrza atmosferycznego i 
z innymi dziedzinami ochrony środowiska. Praca osób 
zatrudnionych w tych sektorach/branżach 
bezpośrednio i na bieżąco przyczynia się do 
ograniczania presji na środowisko. Istotne jest aby 
osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowane w poprawianie stanu środowiska na 
danym terenie oraz w przeciwdziałanie 
przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska 
zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL.08.01.02-20-001/10-00 

„Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów 
restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” 

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) 

Okres realizacji projektu 04.2010 – 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) 

3 179 642,91 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 476 946,43 PLN) 

690 357,09 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 103 553,56 PLN) 

3 870 000,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 580 500,00 PLN) 

 
Poddziałanie 8.1.3 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 Zamkni ęty x 
Planowana alokacja 700 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

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 życia zawodowego i prywatnego 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 
z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 
wdrażanych projektów. Z dotychczasowych 
doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest 
to okres wystarczający do realizacji projektu, a także 
do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w 
przypadku powstałych trudności  w realizacji projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę 
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego 
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia 
dofinansowania praktycznie identycznym  projektom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku 
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego 
Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie złożone 
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. W wyniku realizacji projektu zostanie zawiązane minimum 1 partnerstwo. 

Uzasadnienie: 

Zawiązanie co najmniej 1 partnerstwa w wyniku 
realizacji projektu (liczba partnerstw powinna zależeć 
od zakresu merytorycznego projektu i od zasięgu 
jego oddziaływania) ma na celu zapewnienie 
odpowiedniej efektywności działań projektowych 
ukierunkowanych na zwiększenie zdolności 
adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określony 
wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o 
dofinansowanie, jako minimum, wskaźnika pomiaru 
celu odnoszącego się do przedmiotowego kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Projekt zakłada jako minimum wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. 

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uwag DG EMPL do 
Planów Działań. Kryterium ma na celu jako minimum 
wypracowanie w przedsiębiorstwach konkretnych 
rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form 
świadczenia pracy, godzenia życia zawodowego z 
prywatnym. Projekty nie powinny ograniczać się do 
działań o charakterze promocyjno-informacyjnym, a 
wręcz takie działania powinny ewentualnie 
towarzyszyć działaniom polegającym na 
wypracowaniu oraz wdrożeniu konkretnych 
rozwiązań. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i 

związku/związków zawodowego/zawodowych 
WAGA 15  
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Uzasadnienie: 

Mając na uwadze specyfikę typu projektu, wspólne 
przedsięwzięcia organizacji pracodawców i związków 
zawodowych umożliwią realizację projektów o 
szerokim zakresie merytorycznym. Powinny również 
stanowić podstawę i punkt wyjścia do osiągnięcia 
szerokiego wachlarza celów i rezultatów. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
Poddziałanie 8.1.4 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL.08.01.04-20-001/08-00 

„Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” 

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Badań i Analiz) 

Okres realizacji projektu 01.07.2008 - 31.03.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

 
w latach 2007-2011 

 

 
w roku 2012 

 

 
ogółem w projekcie 

 
 

2 600 683,76 PLN 
 (w wkład własny: 44 998,54 PLN ) 

    
1 266 089,19 PLN 

(w tym wkład własny: 13 185,48 PLN) 

 
4 809 091,11 PLN 

(w tym wkład własny: 72 136,37 PLN) 

Rezultaty (wska źniki pomiaru celów projektu) planowane do osi ągnięcia w ramach projektu  

 
w latach 2007-2011 

 

 
w roku 2012 

 

 
ogółem w projekcie 

 
Rezultaty twarde: 
 
1. wypracowanie "regionalnych 

narzędzi": 

a. 1 Modelu Prognozowania 
Zmian Gospodarczych,  

b. 1 Systemu Zarządzania 
Informacja Gospodarczą  

służących prognozowaniu zmiany 
gospodarczej i upowszechnianiu 
informacji wspierających podejmowanie 
decyzji w zakresie polityki społeczno-
gospodarczej.    
2. 18 przeprowadzonych badań, w 

tym 22 badania zawierające 
elementy prognostyczne, 

3. 18 nakładów publikacji z wyników 
badań, 

4. utworzenie 1 podstrony 

Rezultaty wynikaj ące z działa ń poza 
komponentem ponadnarodowym: 
A. Rezultaty twarde:  
1. 12 przeprowadzonych 

miesięcznych analiz 
statystycznych (w obszarze 
gospodarki i rynku pracy), w 
ramach Modelu Prognozowania 
Zmian Gospodarczych (MPZG). 

2. 4 przeprowadzone kwartalne 
analizy ekspercke (w obszarze 
gospodarki i rynku pracy), w 
ramach MPZG. 

3. 6 przeprowadzonych badań (w 
obszarze gospodarki i rynku 
pracy), w tym 25 badań 
zawierających elementy 
prognostyczne, w ramach MPZG. 

4. 23 opracowane dwutygodniowe 
informacje bieżące o rynku pracy 
poza MPZG. 

5. 12 elektronicznych, miesięcznych 
publikacji z analiz statystycznych.  

6. 4 elektroniczne kwartalne 
publikacje z analiz eksperckich. 

Rezultaty wynikaj ące z działa ń poza 
komponentem ponadnarodowym: 
A. Rezultaty twarde:  
1. Wypracowanie "regionalnych 

narzędzi": 
a) 1 Modelu Prognozowania Zmian 

Gospodarczych,  
b) 1 Systemu Zarządzania Informacja 

Gospodarczą  
służących prognozowaniu zmiany 
gospodarczej i upowszechnianiu 
informacji wspierających podejmowanie 
decyzji w zakresie polityki społeczno-
gospodarczej.    
2. 48 przeprowadzonych 

miesięcznych analiz statystycznych 
(w obszarze gospodarki i rynku 
pracy), w ramach Modelu 
Prognozowania Zmian 
Gospodarczych (MPZG). 

3. 15 przeprowadzonych kwartalnych 
analiz eksperckich (w obszarze 
gospodarki i rynku pracy), w 
ramach MPZG. 

4. 30 przeprowadzonych badań (w 
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internetowej pełniącej funkcję 
platformy wymiany wiedzy i 
informacji na rzecz rozwoju 
społeczno – gospodarczego 
regionu. 

 
Rezultaty mi ękkie: 
1. rozwój partnerskiej współpracy i 

wzrost zaangażowania partnerów 
w obszarze działań 
koordynujących politykę 
społeczno-gospodarczą regionu, 

2. bardziej trafne decyzje w obszarze 
polityki społeczno-gospodarczej, 
oparte na rzeczywistych 
potrzebach, 

3. usprawnienie i utrwalenie 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy organizacjami 
wspierającymi rozwój społeczno - 
gospodarczy na szczeblu 
regionalnym i lokalnym,  

4. wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz wspólnych inicjatyw. 

 

7. 5 nakładów publikacji 
drukowanych z wyników badań (w 
obszarze gospodarki i rynku 
pracy). 

8. 23 publikacje elektroniczne z 
informacją bieżącą o rynku pracy. 

9. Zaktualizowanie zasobów  
elektroniczne bazy danych.  

 
B. Rezultaty mi ękkie:  
1. Rozwój partnerskiej współpracy i 

wzrost zaangażowania partnerów 
w obszarze działań 
koordynujących politykę 
społeczno-gospodarczą regionu. 

2. Bardziej trafne decyzje w obszarze 
polityki społeczno-gospodarczej, 
oparte na rzeczywistych 
potrzebach. 

3. Usprawnienie i utrwalenie 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy organizacjami 
wspierającymi rozwój społeczno - 
gospodarczy na szczeblu 
regionalnym i lokalnym,  

4. Wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz wspólnych inicjatyw. 

Rezultaty w zakresie 
wprowadzanego komponentu 
ponadnarodowego 
A. Rezultaty twarde: 
1. Opracowanie Modelu 

Monitorowania Sytuacji Osób 
Młodych na Rynku Pracy - 1 
 

B. Rezultaty mi ękkie:  
1. Rozwój współpracy 

międzynarodowej na rzecz 
monitorowania sytuacji na rynku 
pracy.   

2. Wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk w zakresie  monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.   
 

. 

obszarze gospodarki i rynku 
pracy), w tym 25 badań 
zawierających elementy 
prognostyczne, w ramach MPZG. 

5. 2 badania w obszarze gospodarki i 
rynku pracy przeprowadzone poza  
MPZG. 

6. 46 opracowanych 
dwutygodniowych informacji 
bieżących o rynku pracy poza 
MPZG. 

7. 48 elektronicznych, miesięcznych 
publikacji z analiz statystycznych.  

8. 15 elektronicznych kwartalnych 
publikacji z analiz eksperckich. 

9. 31 nakładów publikacji 
drukowanych z wyników badań (w 
obszarze gospodarki i rynku 
pracy). 

10. 46 publikacji elektronicznych z 
informacją bieżącą o rynku pracy. 

11. utworzenie 1 podstrony 
internetowej pełniącej funkcję 
platformy wymiany wiedzy i 
informacji na rzecz rozwoju 
społeczno – gospodarczego 
regionu, a w jej ramach: 

a) 4 elektroniczne bazy danych.  
B. Rezultaty mi ękkie:  
1. Rozwój partnerskiej współpracy i 

wzrost zaangażowania partnerów 
w obszarze działań 
koordynujących politykę 
społeczno-gospodarczą regionu. 

2. Bardziej trafne decyzje w obszarze 
polityki społeczno-gospodarczej, 
oparte na rzeczywistych 
potrzebach. 

3. Usprawnienie i utrwalenie 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy organizacjami 
wspierającymi rozwój społeczno - 
gospodarczy na szczeblu 
regionalnym i lokalnym,  

4. Wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz wspólnych inicjatyw. 

Rezultaty w zakresie komponentu 
ponadnarodowego 
A. Rezultaty twarde: 
1. Opracowanie Modelu 

Monitorowania Sytuacji Osób 
Młodych na Rynku Pracy - 1 

2. Spotkania (konsultacje, wymiana 
doświadczeń) z ekspertami 
zagranicznymi i krajowymi – 2 (z 
udziałem przedstawicieli instytucji 
badawczych krajowych i 
zagranicznych, min. 11 osób 
uczestniczących w każdym 
spotkaniu) 

3. Implementacja Modelu – 
sporządzenie analizy sytuacji osób 
młodych na regionalnych rynkach 
pracy wg założeń Modelu dla 
wszystkich 16 województwa w 
kraju 

4. Publikacje z opisem Modelu i 
wynikami pilotażowej 
implementacji założeń Modelu– 
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KARTA DZIAŁANIA 8.2 
 
Poddziałanie 8.2.1 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 6 650 113,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1.   Staże i szkolenia praktyczne dla: 
-    pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; 
-    pracowników naukowych jednostek  naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach. 

 
2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; 
3.Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników 
przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych 
i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; 
4. Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi , a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i 
transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do  grup docelowych  ( zgodnie z katalogiem grup docelowych dla 

Poddziałania 8.2.1) z obszaru  województwa podlaskiego  (w przypadku osób fizycznych 
pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, zaś  w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego). 
 

Zawarty w kryterium wymóg regionalnego charakteru wsparcia odnosi się do : 
1) W przypadku, gdy projekt skierowany jest do osób fizycznych oznacza to osoby 

zamieszkałe  lub pracujące na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego.  

2) W przypadku projektów skierowanych do przedsiębiorstw, oznacza to przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego (posiadające tu siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu). 

3) W przypadku staży i szkoleń praktycznych w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach, oznacza to, iż jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo, (w którym 
będzie odbywany staż/szkolenie) prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego 
(posiada tu siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu). 

4) W przypadku, gdy projekt skierowany jest do pracowników naukowych uczelni/pracowników 
przedsiębiorstw, są to pracownicy zatrudnieni na uczelniach/w przedsiębiorstwach  z  
terenu woj. podlaskiego (posiadających tu siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu). 

 

max. 550 szt. 
5. Wizyta studyjna – 1 (udział 2 

pracowników projektu z WUP w 
Białymstoku) 

B. Rezultaty mi ękkie:  
1. Rozwój współpracy 

międzynarodowej na rzecz 
monitorowania sytuacji na rynku 
pracy.   

2. Wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk w zakresie  monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.  



14 
 

Uzasadnienie: 

Projekt skierowany do grupy docelowej z terenu woj. 
podlaskiego, uzasadnione jest to regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z 
konieczności wspierania instytucji i podmiotów 
działających na terenie woj. podlaskiego. 
 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-4 

2. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

 
Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP. Ocena spełnienia 
powyższego kryterium dokonywana będzie w 
oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-4 

3. Projekt obejmuje staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 
naukowych reprezentujących strategiczne dla regionu dziedziny nauki zgodnie z  RSI i Strategią 
Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz z dziedziny zielonych technologii. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umożliwi promowanie projektów 
operujących w dziedzinach strategicznych dla 
gospodarki regionu opartej na wiedzy. Wspieranie 
firm działających w tych branżach wynika z 
konieczności wspierania regionalnej 
gospodarki i realizacji dokumentów strategicznych, 
tj. Regionalnej Strategii Innowacji i Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego. Ocena spełnienia 
powyższego kryterium dokonywana będzie w 
oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 

 
 
 
 
 
 
1-4 
 
 
 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt jest komplementarny z operacjami zrealizowanymi bądź 
realizowanymi, finansowanymi w ramach Programów Operacyjnych:  
Innowacyjna Gospodarka,  RPO WP, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój 
Polski Wschodniej. 
 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Preferowanie komplementarności w celu 
wzajemnego uzupełniania wsparcia w ramach 
funduszy europejskich co w konsekwencji przyczyni 
się do prowadzenia spójnej polityki. Ocena 
spełnienia powyższego kryterium dokonywana 
będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-4 

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie, przez co najmniej dwa 
podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: 
jednostki samorządu terytorialnego, sfera nauki,  instytucje otoczenia 
biznesu, organizacje pozarządowe,  przedsiębiorstwa. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Realizowanie projektów w partnerstwie jest 
niezbędne aby wspierać współpracę i wymianę 
informacji pomiędzy naukowcami a 
przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu 
technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-4 

3 Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków 
EFS w latach 2007-2011 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie kryterium ma na celu wykorzystanie 
przez Projektodawcę sprzętu ICT zakupionego w 
ramach realizowanych projektów w latach 2007-
2011 ze środków EFS. Ocena spełnienia 
powyższego kryterium dokonywana będzie w 
oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-4 
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Poddziałanie 8.2.2 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL.08.02.02.20-001/08-02 
Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdra żania. 

Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ Departament  Polityki Regionalnej 

Okres realizacji projektu 
01.07.2009 do 30.06.2012 

  

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)  

 
8 502 415,00 zł 

(w tym krajowy wkład publiczny 
stanowi 1 275 362,25) 

 
2 595 585,00 zł  

(w tym krajowy wkład publiczny 
stanowi 389 337,75) 

 
11 098 000,00 zł 

(w tym krajowy wkład publiczny 
stanowi 1 664 700,00) 

 

Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2012 r. 
 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 
  
 Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego. 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nr 1.  Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. 
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Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

−   Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu 
komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach 
matematyczno-przyrodniczych i technologicznych  (SMT)1 oraz zgodnych z RSI 2 
danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub 
w jednostce naukowej 3. 
 

 

Beneficjent systemowy Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego / Departamen t Polityki Regionalnej. 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.07.2012 do 31.12.2014 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

3 500 000,00 zł  
(w tym krajowy wkład publiczny 525 000,00) 

9 000 000,00 zł 
(w tym krajowy wkład publiczny 1 350 000,00) 

Rezultaty (wska źniki pomiaru celów projektu) planowane do osi ągnięcia w ramach projektu 

w roku 2012 ogółem w projekcie 

− Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji 
wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i technologii dla 
130 uczestników projektu; 

− Wypłata stypendiów doktoranckich dla 130 osób  w 
roku 2012 – 2014, 

− Promocja projektu ( konferencje promujące projekt, 
publikacja artykułów, przygotowanie i emisja , 
audycji radiowych i telewizyjnych prezentujących 
prace doktoranckie, promocja audiowizualna 
dorobku naukowego wypracowanych w ramach 
projektu) 

− Organizacja spotkań stypendystów oraz firm 
zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem 
rozwiązań i koncepcji będących opracowywanych w 
ramach prac doktorskich powstających w ramach 
realizacji projektu, 

− Zakup niezbędnego sprzętu do celów realizacji 
projektu. 

− Ufundowanie 130 osobom stypendiów doktorskich 
w miesięcznej kwocie 3.500 zł  przez okres 12 
miesięcy, 

− Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji 
wiedzy dla 130 uczestników projektu, 

− 15 osób uzyska stopień doktora 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Maksymalny okres wypłaty stypendium  w trakcie realizacji projektu wynosi 12 m-cy, 
zaś  jego maksymalna miesięczna wysokość wynosi  3.500,00 PLN  

                                                 
1 Zakres kierunków SMT określany jest na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97 
2 System zgłoszeń, sposób wypłacania i rozliczania stypendiów oraz ich wysokość zostaną określone przez beneficjenta 
systemowego w porozumieniu z IP w ten sposób, że średniomiesięczna  wysokość stypendium wynosi od 3.000 do 
5.000 PLN; kwota ta w całości stanowi przychód stypendysty i nie podlega rozliczeniu – może być wydatkowana przez 
stypendystę na dowolny cel.  
3 Koszty opiekuna doktoranta wypłacane są w formie ryczałtu do wysokości 1/3 stypendium doktoranckiego. 
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Uzasadnienie: 

Ograniczenie terminu wypłacania stypendium oraz jego kwoty  ma na celu 
podniesienie efektywności realizowanego projektu. Natomiast określenie 
górnej granicy stypendium pozwoli na precyzyjne określenie wydatków na 
uczestnika i kalkulację kosztów w stosunku do założonej liczby uczestników 
projektów. Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie treści  wniosku 
aplikacyjnego. 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w 
przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i studiujące na studiach doktoranckich  
na  uczelniach z terenu województwa podlaskiego lub posiadające otwarty przewód 
doktorski na krajowych uczelniach wyższych. Ponadto grupę  docelową stanowią 
również  osoby  zatrudnione  na podstawie umów cywilno-prawnych  jako 
pracownicy naukowi  na uczelniach wyższych działających w województwie 
podlaskim. 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu jest uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz zapisami RSI województwa podlaskiego. 
Zachodzi duże  prawdopodobieństwo, iż osoby zamieszkałe i studiujące na 
terenie województwa podlaskiego, po zakończeniu nauki, zasilą lokalne 
sfery naukowo-badawcze i realnie wpłyną na rozwój innowacyjny regionu. 
Weryfikacja dokonana będzie na podstawie treści wniosku aplikacyjnego. 

 

INFORMACJE NA TEMAT WDRA ŻANIA PRIORYTETU VIII  
 

 
E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra żane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 8.1/8.1.3 

LP. Konkursu E.1.2 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III kw. x IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 300 000,00 PLN 

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

konkursu  

1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i 
związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorców, 
 w szczególności w zakresie: 

        - organizacji pracy 
        - form świadczenia pracy 
        - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

           - godzenia życia zawodowego i prywatnego 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i 
spotkań. 

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 

1 

2. Prowadzenie badań i analiz. Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1 

3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, 
opracowań, raportów. 

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1 

4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1 

5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1 

6. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
NIE 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
TAK 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. 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 podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i 
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a 
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.  

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, 
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Z 
dotychczasowych doświadczeń z wdrażania programów 
wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji 
projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków 
zaradczych w przypadku powstałych trudności  w 
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

3. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę zwiększa 
skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia, 
gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia dofinansowania 
praktycznie identycznym  projektom. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
wniosków. W przypadku złożenia więcej niż dwóch 
wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną 
odrzucone wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs 
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

4.  W wyniku realizacji projektu zostanie zawiązane minimum 1 partnerstwo. 

Uzasadnienie: 

Zawiązanie co najmniej 1 partnerstwa w wyniku 
realizacji projektu (liczba partnerstw powinna zależeć od 
zakresu merytorycznego projektu i od zasięgu jego 
oddziaływania) ma na celu zapewnienie odpowiedniej 
efektywności działań projektowych ukierunkowanych na 
zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i 
ich pracowników. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. 
Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 
wniosku o dofinansowanie, jako minimum, wskaźnika 
pomiaru celu odnoszącego się do przedmiotowego 
kryterium. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

5. Projekt zakłada jako minimum wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. 

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uwag DG EMPL do 
Planów Działań. Kryterium ma na celu jako minimum 
wypracowanie w przedsiębiorstwach konkretnych 
rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form 
świadczenia pracy, godzenia życia zawodowego z 
prywatnym. Projekty nie powinny ograniczać się do 
działań o charakterze promocyjno-informacyjnym, a 
wręcz takie działania powinny ewentualnie towarzyszyć 
działaniom polegającym na wypracowaniu oraz 
wdrożeniu konkretnych rozwiązań. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i 
związku/związków zawodowego/zawodowych. 

WAGA 15  
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Uzasadnienie: 

Mając na uwadze specyfikę typu projektu, wspólne 
przedsięwzięcia organizacji pracodawców i związków 
zawodowych umożliwią realizację projektów o szerokim 
zakresie merytorycznym. Powinny również stanowić 
podstawę i punkt wyjścia do osiągnięcia szerokiego 
wachlarza celów i rezultatów. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

2. Projekt przewiduje w ramach współpracy ponadnarodowej 
adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub 
wypracowanie nowych rozwiązań. 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Mając na uwadze rodzaje form działań kwalifikowanych 
w ramach współpracy ponadnarodowej, przedmiotowe 
kryterium promuje projekty przewidujące adoptowanie 
rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub 
wypracowanie nowych rozwiązań przy udziale partnera 
ponadnarodowego. Zastosowanie przedmiotowych form 
współpracy ma zapewnić wysoką efektywność i 
skuteczność działań realizowanych w zakresie 
współpracy ponadnarodowej.  Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

 

Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie s ię w 2012 r.  
 

E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra żane w trybie systemowym 
Nr Działania / 
Poddziałania 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. 

Wyodrębniony projekt  
współpracy 

ponadnarodowej/ 
Projekt z komponentem 

ponadnarodowym 

 
 
Projekt z komponentem ponadnarodowym 

Planowany tytuł projektu 

 
„Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” 
POKL.08.01.04-20-001/08 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 
PRIOTYTET II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
Cel szczegółowy 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

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

projektu 

 
Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian 
społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności 
tworzenia i likwidacji miejsc pracy) struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych 
mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa, upowszechnianie wyników tych 
badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

Działania kwalifikowane w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziane do realizacji 
w projekcie obejmą: 
− wypracowanie nowych rozwiązań (opracowanie Modelu monitorowania sytuacji młodzieży 

na regionalnym rynku pracy, będzie syntetycznym zgrupowaniem wskaźników i danych 
poddawanych analizie w różnych obszarach funkcjonowania młodzieży, opisującym 
wskaźniki oraz sposoby ich liczenia, źródła wskaźników, sposoby ich pozyskiwania, 
sposoby interpretowania. Opracowany model będzie „schematem” możliwym do 
wykorzystywania w analizach prowadzonych przez wszystkie obserwatoria europejskie).  

− wizytę studyjną (służącą prezentacji możliwości modelu i analizie możliwości jego adaptacji 
do realiów innych krajów, korektom modelu służącym jego „usprawnieniu”) 

− organizowanie spotkań (w kraju, służących konsultacjom  założeń Modelu z instytucjami o 
charakterze badawczym),  

− przygotowanie, tłumaczenia i wydanie publikacji opisującej Model.  

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 
Partnerzy: jednostki naukowe, uczelnie wyższe  

Czy typ projektu 
(operacji) został TAK X Jeżeli NIE – 

należy  
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przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 
NIE  

uzasadnić 

Okres realizacji projektu 01.07.2008 – 31.03.2014 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie 

w roku 
2012 0,00 PLN ogółem w 

projekcie 103 250,00 PLN 

Rezultaty (wskaźniki 
pomiaru celów projektu) 

planowane do 
osiągnięcia w ramach 

projektu 

w roku 
2012 

B. Rezultaty twarde: 
2. Opracowanie Modelu 

Monitorowania Sytuacji 
Osób Młodych na Rynku 
Pracy - 1 
 

C. Rezultaty mi ękkie:  
3. Rozwój współpracy 

międzynarodowej na 
rzecz monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.   

4. Wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk w 
zakresie  monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.   
 
. 

na koniec 
realizacji projektu 

A. Rezultaty twarde: 
1. Opracowanie Modelu 

Monitorowania Sytuacji 
Osób Młodych na Rynku 
Pracy - 1 

2. Spotkania (konsultacje, 
wymiana doświadczeń) 
z ekspertami 
zagranicznymi i 
krajowymi – 2 (z 
udziałem przedstawicieli 
instytucji badawczych 
krajowych i 
zagranicznych, min. 11 
osób uczestniczących w 
każdym spotkaniu) 

3. Implementacja Modelu – 
sporządzenie analizy 
sytuacji osób młodych 
na regionalnych rynkach 
pracy wg założeń 
Modelu dla wszystkich 
16 województwa w kraju 

4. Publikacje z opisem 
Modelu i wynikami 
pilotażowej 
implementacji założeń 
Modelu– max. 550 szt. 

5. Wizyta studyjna – 1 
(udział 2 pracowników 
projektu z WUP w 
Białymstoku) 
 

D. Rezultaty mi ękkie:  
1. Rozwój współpracy 

międzynarodowej na 
rzecz monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.   

2. Wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk w 
zakresie  monitorowania 
sytuacji na rynku pracy.   
 
. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. 

Uzasadnienie:  

2. 

Uzasadnienie:  

3. 

Uzasadnienie:  
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ ĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 
Rolę Koordynatora w ramach wdrażanego Poddziałania 8.2.2 w województwie podlaskim pełni Departament Polityki 
Regionalnej UMWP, który współpracuje ze wszystkimi komórkami wdrażającymi fundusze strukturalne w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie dostępne środki wspólnotowe uzupełniają się 
wzajemnie, a wsparcie udzielone za ich pomocą pozwala na prowadzenie spójnej polityki, w tym rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego. Przedstawiciele Departamentu Polityki regionalnej UMWP są zapraszani do uczestnictwa w pracach grup 
roboczych związanych z realizacją PO KL (np. grupa robocza ds. opracowania planów działania , grupa ewaluacyjna, 
Komisja Oceny Ofert ROEFS, itp.). Departament Polityki Regionalnej pełni również rolę jednostki nadzorującej WUP, który 
pełni rolę IP2 dla Działania 6.1 i 8.1 PO Kl.  
Departament Europejskiego Funduszu społecznego informuje  Departament Polityki Regionalnej o planowanych 
procedurach konkursowych w ramach wdrażanych projektów PO KL.  
Dodatkowo w Podkomitecie Monitorującym Po KL uczestniczą przedstawiciele komórki wdrażającej Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podlaskiego. Przedstawiciele Departamentów UMWP uczestniczą w posiedzeniach komitetów i 
grup roboczych dot. realizacji programów operacyjnych w okresie 2007-2013, tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym 
współpracy Transgranicznej, Transnarodowej i Międzyregionalnej INTERREG IV C. 
Ponadto działania przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VIII są komplementarne w stosunku do: 

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,tj:  
– Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; 
-  Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 

b) działań finansowanych z EFRR w zakresie stosowania zasady cross-financingu, w ramach którego wydatki są 
monitorowane przez Instytucję Pośredniczącą. IP zapewnia nieprzekraczanie limitu wydatków ustalonego przez IŻ 
na realizację wydatków w ramach cross-financingu oraz przyjęcie do finansowania w jego ramach jedynie 
wydatków niezbędnych do realizacji celów projektu. W/w założenia są weryfikowane na etapie oceny formalnej i 
merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, a także podczas kontroli dokumentów i kontroli na 
miejscu realizacji projektu. 

Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy 
wspólnotowych zostanie zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak Komitet Monitorujący 
RPO WP i Podkomitet Monitorujący PO KL.   
Ponadto sprawna realizacja poszczególnych przedsięwzięć zostanie zapewniona poprzez skoncentrowanie wszystkich 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz komponentu regionalnego PO KL w ramach struktur i kompetencji 
Samorządu Województwa.  
Działania w ramach Priorytetu VIII PO KL są komplementarne z realizacją Działania 4.1.1  PO KL– Wzmocnienie  
potencjału dydaktycznego uczelni. Ponadto działania Punktów Konsultacyjnych działające na terenie województwa 
podlaskiego są komplementarne z działaniami finansowanych z Poddziałania 2.2.1 PO KL – Poprawa jakości usług 
świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji. 
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Nazwa wska źnika
Planowana warto ść wska źnika do 

osiągni ęcia do ko ńca 2012 r
Warto ść docelowa 

wska źnika
Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie 
projektów szkoleniowych 2000 4191 47,72%

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach 
szkoleniowych, w tym: 21000 5423 387,24%

- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia 3000 1126 266,43%
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w 
projektach szkoleniowych 5436 5436 100,00%

Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w 
szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych 
przedsiębiorstw  

5% 6% n/d

Inne wska źniki rezultatu okre ślone przez Instytucj ę Pośrednicz ącą n/d
Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki produktu
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

PRIORYTET VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h 
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Nazwa wska źnika
Planowana warto ść wska źnika do 

osi ągnięcia do ko ńca 2012 r
Warto ść docelowa 

wska źnika
Planowany stopie ń 
realizacji wska źnika

Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i 
zarządzania zmianą 229 16 1431,25%

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w 
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania

200 253 79,05%

Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami 
restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 200 305 65,57%

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym
5 7 71,43%

Relacja liczby pracowników zagrożonych utrata pracy i osób zwolnionych w 
przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych działaniami 
szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami 
grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy

20% 10% n/d

Inne wska źniki produktu okre ślone przez Instytucj ę Pośrednicz ącą
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności 
gospodarczej typu spin off lub spin out 458 36 1272,22%

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych, w tym :
400 17 2352,94%

a)  pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 285 8 3562,50%
b)  pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 115 9 1277,78%
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia 80 84 95,23%

Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy 3 3 100,00%

Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek motywacyjny 10 10 100,00%

Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 50 30 1272,22%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

50 30 166,67%

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 
PRIORYTET VIII

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
Wskaźniki produktu
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Ogółem publiczne Bud żet państwa Bud żet JST 
Fundusz 

Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 8.1 33 000 000,00 168 527 928,07 50 342 468,37 50 329 282,89 13 185,48 0,00 0,00 27 748 698,54 43 665 000,00
Poddziałanie 8.1.1 20 000 000,00 112 471 734,99 32 046 991,09 32 046 991,09 0,00 0,00 0,00 15 110 397,28 29 300 000,00
Poddziałanie 8.1.2 12 000 000,00 48 106 020,44 16 079 388,09 16 079 388,09 0,00 0,00 0,00 10 365 983,10 13 000 000,00
Poddziałanie 8.1.3 1 000 000,00 3 141 081,53 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 1 330 000,00 665 000,00
Poddziałanie 8.1.4 0,00 4 809 091,11 1 266 089,19 1 252 903,71 13 185,48 0,00 0,00 942 318,16 700 000,00
Działanie 8.2 17 040 385,80 47 510 997,00 14 135 970,80 13 460 970,80 675 000,00 0,00 0,00 20 876 837,61 15 495 298,52
Poddziałanie 8.2.1 8 040 385,80 27 412 997,00 8 040 385,80 8 040 385,80 0,00 0,00 0,00 15 376 837,61 6 598 000,00
Poddziałanie 8.2.2 9 000 000,00 20 098 000,00 6 095 585,00 5 420 585,00 675 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 8 897 298,52

RAZEM PRIORYTET VIII 50 040 385,80 216 038 925,07 64 478 439,17 63 790 253,69 688 185,48 0,00 0,00 48 625 536,15 59 160 298,52

w tym projekty innowacyjne
0,00 7 599 804,24 2 822 200,00 3 420 000,00 2 000 000,00

w tym projekty współpracy 
ponadnarodowej 300 000,00 2 103 250,00 850 000,00 953 250,00 600 000,00

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I  PODDZIAŁANIA
(wył ącznie kwoty środków publicznych)

Wydatki 2013-2015 
wynikaj ące z 
kontraktacji 
narastaj ąco

2012 r.
Kontraktacja 2012 

r.

Kontraktacja 
narastaj ąco 

(w tym 2012 r.)

Wydatki 2012r. Warto ść wydatków w 
zatwierdzonych 

wnioskach o płatno ść 
w 2012 r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI  

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 


