Plan działania na rok 2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
VIII. Regionalne kadry
gospodarki

Numer i nazwa
Priorytetu
Instytucja
Pośrednicząca

Województwo

Nie dotyczy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok

Adres korespondencyjny

Telefon

85

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
15-874 Białystok, ul. Poleska 89
66 54 260
Faks
85

E-mail

66 54 201

Sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

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

Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku

Adres korespondencyjny
Telefon
E-mail

Numer Działania lub
Poddziałania
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

85

74 97 200

Faks

85

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
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8.1

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
X
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
X
12 000 000,00 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
możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa
2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych: 300
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 3 000
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w wieku
powyżej 50. roku życia: 750
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych:
750
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu: 298
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.
Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i
Stosuje się do
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a
1,2
Uzasadnienie:
typu/typów
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
operacji (nr)
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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).
Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do
mieszkańców/przedsiębiorców
województwa
Stosuje się do
podlaskiego
jest
uzasadniona
regionalnym
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
charakterem przewidzianego wsparcia. Spełnienie
operacji (nr)
danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
3. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.
Ograniczenie wynika z konieczności zamknięcia
Stosuje się do
rozliczenia finansowego i rzeczowego programu do
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
31.12.2015r. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie
składanych przez tego samego Projektodawcę
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia
dofinansowania praktycznie identycznym projektom. Stosuje się do
Uzasadnienie:
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
typu/typów
1,2
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku
operacji (nr)
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego
Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem kryterium dostępu.
5. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub
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uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane
kwalifikacje,
b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiada
on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a
uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem
instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i
wiarygodność),
c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji
certyfikującej dany program nauczania).
Kryterium
zostało
wprowadzone
zgodnie
z
zaleceniami KM PO KL. Obowiązek przeprowadzenia
egzaminu w formie adekwatnej do tematyki
szkolenia,
stanowiący
element
procedury
Stosuje się do
szkoleniowej, zapewni podsumowanie udziału w
1
Uzasadnienie:
typu/typów
szkoleniu i weryfikację nabytych umiejętności, a
operacji (nr)
także ma na celu zagwarantowanie wyższego
poziomu efektywności i skuteczności oferowanego
wsparcia. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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 i pomoc
społeczna, pozostała działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych włączając motocykle, informacja i komunikacja, wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na
przedsiębiorcach funkcjonujących w branżach Stosuje się do
Uzasadnienie:
ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu.
typu/typów
1,2
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
operacji (nr)
na podstawie treści wniosku.
Kryteria strategiczne
1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
WAGA
realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niż
5
Europejski Fundusz Społeczny.
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
Stosuje się do
we wniosku o dofinansowanie powinien wskazać
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
konkretne działania w obu projektach, które są
operacji (nr)
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.
2. Projektodawca jest beneficjentem pomocy publicznej, który dotychczas
nie korzystał ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL lub projekt
skierowany jest wyłącznie do konkretnego przedsiębiorcy/
WAGA
10
przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w
ramach Działania 8.1 PO KL, określonych (wymienionych z nazwy) we
wniosku o dofinansowanie.
Koncentracja
na
realizacji
inicjatyw
zaprojektowanych ściśle w oparciu o analizę
problemów i potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, a
Stosuje się do
tym samym skierowanie wsparcia do konkretnych
typu/typów
1,2
przedsiębiorców ma na celu zagwarantowanie
operacji (nr)
wyższego poziomu efektywności i adekwatności
oferowanego
wsparcia.
Ograniczenie
grupy
docelowej wyłącznie do podmiotów, które dotychczas
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nie korzystały ze środków w ramach Działania 8.1
PO KL wynika z konieczności objęcia wsparciem jak
największej liczby przedsiębiorstw w województwie.
Spełnienie
danego
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
3. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym) lub
osoby starsze (osoby powyżej 50 roku życia).
Wprowadzenie kryterium ma na celu koncentrację
wsparcia ukierunkowanego na osoby najbardziej
zagrożone
na rynku pracy. 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
odnoszącego się do struktury grupy docelowej
(określenie udziału osób o niskich kwalifikacjach
(z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym)
lub osób starszych (osób powyżej 50 roku życia)).
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, przy czym wsparcie to wynika z
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy potrzeb szkoleniowych:
− 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

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA
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lub
w ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego
uczestnika projektu, jako minimum, wsparcie szkoleniowe z zakresu
technik informatycznych, przy czym wsparcie to wynika z
przeprowadzonej
przez
Wnioskodawcę
analizy
potrzeb
szkoleniowych.
Kryterium zostało wprowadzone w celu promowania
zielonych miejsc pracy oraz w części dotyczącej
szkoleń z technik informatycznych ma przyczynić się
do realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku
2020 „e-Podlaskie” w zakresie Działania 1.3
Uzasadnienie:
przedmiotowego Programu. 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.
5. Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich
pracowników,
prowadzących
działalność
w
następujących
branżach/sektorach/przemysłach wg PKD 2007:
− sektor przetwórstwa rolno-spożywczego: dział 10, dział 11;
− sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;
− sektor metalowy: dział 24, dział 25;
− sektor drzewny i meblarski: dział 16, dział 31;
− sektor bieliźniarski: klasa 14.14;
− sektor artykułów i sprzętu medycznego: dział 21, grupa 26.6, klasa
30.92, grupa 32.5, klasa 46.46, klasa 47.73, klasa 47.74;
− sektor
oprogramowania
komputerowego
i
technologii
informatycznych: klasa 58.21, klasa 58.29, klasa 62.01;
sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych: klasa 33.20, klasa
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62.02, klasa 62.03, klasa 62.09; grupa 63.1.
Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na
działalności należącej do branż o największym
potencjale rozwojowym (tzw. startery podlaskiej
Uzasadnienie:
gospodarki) i o największym znaczeniu w regionie.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
6. Projekt przewiduje wykorzystanie zwalidowanych produktów finalnych
w obszarze szkoleń pracowników 50+ wypracowanych w ramach
projektu „INNOWACJE 50+ - program testowania i wdrażania
innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników
po 50 roku życia” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną
w Białymstoku w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki
w okresie 01.03.2010r.-28.02.2013r.
Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności
wsparcia pracowników po 50 roku życia poprzez
wykorzystanie narzędzi, które wprowadzają nowe
Uzasadnienie:
metody wsparcia oraz pozwolą na przedłużenie ich
aktywności zawodowej.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

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

Przewidywane wskaźniki
konkursu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

II kw.

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

IV
kw.

X

III kw.

Otwarty
Zamknięty

Planowana alokacja

I kw.

1

X

8 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości 75% alokacji ogółem na
realizację projektów, w których projektodawcą jest przedsiębiorca, który samodzielnie
aplikuje o wsparcie na rozwój własnych pracowników, lub też projekt adresowany jest
wyłącznie do konkretnego przedsiębiorcy/ przedsiębiorców określonych (wymienionych
z nazwy) we wniosku o dofinansowanie).
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
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów
szkoleniowych: 200
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych:
1600
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych w
wieku powyżej 50. roku życia: 500
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach
szkoleniowych: 500
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach
projektu: 180
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.
Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu Stosuje się
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i
do
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a typu/typów
1,2
Uzasadnienie:
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
operacji
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
(nr)
wniosku.
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).
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Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do Stosuje się
przedsiębiorców województwa podlaskiego jest
do
uzasadniona
regionalnym
charakterem typu/typów
1,2
Uzasadnienie:
przewidzianego
wsparcia.
Spełnienie
danego
operacji
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
(nr)
wniosku.
3. Projektodawcą jest przedsiębiorca, który samodzielnie aplikuje o wsparcie na rozwój
własnych pracowników, lub też projekt adresowany jest wyłącznie do konkretnego
przedsiębiorcy/ przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy) we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium ma zastosowanie do wyodrębnionej
alokacji w wysokości 75% alokacji ogółem na
realizację projektów, w których projektodawcą jest
przedsiębiorca, który samodzielnie aplikuje o
wsparcie na rozwój własnych pracowników, lub też
projekt adresowany jest wyłącznie do konkretnego Stosuje się
do
przedsiębiorcy/
przedsiębiorców
określonych
1,2
Uzasadnienie:
(wymienionych
z
nazwy)
we
wniosku
o typu/typów
operacji
dofinansowanie. Koncentracja wsparcia na realizacji
(nr)
inicjatyw zaprojektowanych ściśle w oparciu o analizę
problemów i potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, ma
na celu zagwarantowanie wyższego poziomu
efektywności i adekwatności oferowanego wsparcia.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie
składanych przez tego samego Projektodawcę
zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego
wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia Stosuje się
do
dofinansowania praktycznie identycznym projektom.
1,2
Uzasadnienie:
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane typu/typów
operacji
na podstawie rejestru wniosków. W przypadku
(nr)
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego
Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem kryterium dostępu.
5. 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
i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych włączając motocykle, informacja i komunikacja, wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związane.

Uzasadnienie:

Kryterium 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.

Kryteria strategiczne
1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niż
Europejski Fundusz Społeczny.

Uzasadnienie:

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
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1,2

WAGA

5

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1,2

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.
2. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę
lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w
zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te
zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze
wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i
gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność).
Obowiązek przeprowadzenia egzaminu w formie
adekwatnej do tematyki szkolenia, stanowiący
element
procedury
szkoleniowej,
zapewni
podsumowanie udziału w szkoleniu i weryfikację
Uzasadnienie:
nabytych umiejętności, a także ma na celu
zagwarantowanie wyższego poziomu efektywności i
skuteczności oferowanego wsparcia. Spełnienie
danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
3. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym) lub
osoby starsze (osoby powyżej 50 roku życia).
Wprowadzenie kryterium ma na celu koncentrację
wsparcia ukierunkowanego na osoby najbardziej
zagrożone
na rynku pracy. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik
produktu
i wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca
Uzasadnienie:
jest zobligowany do wskazania we wniosku o
dofinansowanie, jako minimum wskaźnika produktu
odnoszącego się do struktury grupy docelowej
(określenie udziału osób o niskich kwalifikacjach
(z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym)
lub osób starszych (osób powyżej 50 roku życia)).
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, przy czym wsparcie to wynika
z
przeprowadzonej
przez
Wnioskodawcę
analizy
potrzeb
szkoleniowych:
− 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

5

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

5

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

5

Stosuje się

1

lub
w ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego
uczestnika projektu, jako minimum, wsparcie szkoleniowe z zakresu
technik informatycznych, przy czym wsparcie to wynika
z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy potrzeb
szkoleniowych.
Uzasadnienie:

Kryterium zostało wprowadzone w celu promowania

7

zielonych miejsc pracy oraz w części dotyczącej
szkoleń z technik informatycznych ma przyczynić się
do realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku
2020 „e-Podlaskie” w zakresie Działania 1.3
przedmiotowego Programu. 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.
5. Projekt przewiduje wykorzystanie zwalidowanych produktów finalnych
w obszarze szkoleń pracowników 50+ wypracowanych w ramach
projektu „INNOWACJE 50+ - program testowania i wdrażania
innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników
po 50 roku życia” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną
w Białymstoku w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki
w okresie 01.03.2010r.-28.02.2013r.

do
typu/typów
operacji
(nr)

WAGA

5

Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności
wsparcia pracowników po 50 roku życia poprzez
wykorzystanie narzędzi, które wprowadzają nowe
metody wsparcia oraz pozwolą na przedłużenie ich
aktywności zawodowej. Spełnienie danego kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Uzasadnienie:

Poddziałanie 8.1.2
Nie p la n u je s ię o gło s ze n ia k o n k urs u w 2 0 1 3 r.
d o s t ęp n e j a lo k a c ji w ra m a c h P od d zia ła n ia 8 . 1 .2

z

p o wo d u

wyc ze r p a n ia

Poddziałanie 8.1.3
W 201 3 r. w ra m a ch P o dd zia ła n ia 8 .1 . 3 p lan o wa n e je st o gło s ze n ie k o n ku rs u
wyłą c zn ie n a p ro jek t y z k o m p on en t em po n ad na ro d o wy m .

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

UDA-POKL.08.01.04-20-001/08-00
„Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”

Beneficjent systemowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Okres realizacji projektu

01.07.2008 - 31.03.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
3 686 772,95 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny:
58 184,02 PLN)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)
976 392,42 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny:
11 969,98 PLN)
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
4 809 091,11 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny:
72 136,37 PLN)

Poddziałanie 8.2.1
Nie p la n u je s ię o gło s ze n ia k o n k urs u w 2 0 1 3 r.
d o s t ęp n e j a lo k a c ji w ra m a c h P od d zia ła n ia 8 . 2 .1

z

p o wo d u

wyc ze r p a n ia

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
Beneficjent systemowy

Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ Departament Polityki Regionalnej
01.12.2012 do 30.04.2015

Okres realizacji projektu
(przesunięcie terminu realizacji projektu o 5 m-cy)
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012

w roku 2013

ogółem w projekcie

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w tym krajowy wkład publiczny)

500 000,00 zł

4 300 000,00 zł

9 000 000,00 zł

(w tym krajowy wkład publiczny
75 000,00 zł)

(w tym krajowy wkład publiczny
645 000,00 zł)
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(w tym krajowy wkład publiczny
1 350 000,00 zł)

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VIII

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP. Konkursu

8.1/8.1.3
Planowany termin ogłoszenia
konkursu

E.1.2

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

Otwarty
Typ konkursu
Zamknięty
Planowana alokacja

1 200 000,00 PLN
1.

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

1.

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

x

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
Stosuje się do typu/ów
1
Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i
projektów (nr)
spotkań.
Stosuje się do typu/ów
projektów (nr)

1

Stosuje się do typu/ów
projektów (nr)

1

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

2.

Prowadzenie badań i analiz.

3.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji,
opracowań, raportów.

4.

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

Projekty z
komponentem
ponadnarodowym

NIE

TAK

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

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:

2.

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

Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie:

Ograniczenie wynika z konieczności zamknięcia
rozliczenia finansowego i rzeczowego programu do
31.12.2015r. 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:

4.

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

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:

1.

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 promocyjnoinformacyjnym, a wręcz takie działania powinny
ewentualnie towarzyszyć działaniom polegającym na
wypracowaniu oraz wdrożeniu konkretnych rozwiązań.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
Kryteria strategiczne

Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i
związku/związków zawodowego/zawodowych.
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Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

WAGA

15

Mając na uwadze specyfikę typu projektu, wspólne
przedsięwzięcia organizacji pracodawców i związków
zawodowych umożliwią realizację projektów o szerokim
zakresie
merytorycznym. Powinny również stanowić
Uzasadnienie:
podstawę i punkt wyjścia do osiągnięcia szerokiego
wachlarza celów i rezultatów. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
2. Projekt przewiduje w ramach współpracy ponadnarodowej
adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju i/lub
wypracowanie nowych rozwiązań.
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
Uzasadnienie:
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

WAGA

10

Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Nr Działania /
Poddziałania

Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
UDA-POKL.08.01.04-20-001/08-00

Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

„Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Beneficjent systemowy

Partnerzy: jednostki naukowe, uczelnie wyższe
01.07.2008 – 31.03.2014

Okres realizacji projektu
Kwota poniesionych /
planowanych wydatków w
projekcie

w latach
20072012

0,00 PLN

w roku
2013
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103 250,00 PLN

ogółem w
projekcie

103 250,00 PLN

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość wskaźnika do
osiągnięcia do końca 2013 r

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika

Planowany stopień
realizacji wskaźnika

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie
3300
4191
projektów szkoleniowych

78,74%

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym:

590,08%

32000

5423

- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia
5300
1126
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w
7200
5436
projektach szkoleniowych
Wskaźniki rezultatu
Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

13

470,69%
132,45%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość wskaźnika do
osiągnięcia do końca 2013 r

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika

Planowany stopień
realizacji 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 zmianą
Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi,
którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Wskaźniki rezultatu
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych, wtym:
a) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
b) pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej
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231

16

1443,75%

460

253

181,82%

380

305

124,59%

420
300
120
240
200

17
8
9
84
nie określono

2352%
3750%
1333%
286%
n/d

200

nie określono

n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Kontraktacja 2013 r.
2013 r.

1.
Działanie 8.1

wynikająca z
PD na 2012
2.

wynikająca z
PD na 2013
3.

Kontraktacja
2014 r.
wynikajca z
PD 2013

Kontraktacja
narastająco
(w tym wynikająca z
PD 2013)*

4.

5.

Wydatki 2013 r.

Ogółem
publiczne

Budżet
państwa

Budżet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

6=7+8+9+10

7.

8.

9.

10.

Wydatki 2014Wartość wydatków
2015 wynikające z w zatwierdzonych
kontraktacji
wnioskach o
narastająco
płatność w 2013 r.
11.

12.

9 000 000,00

13 200 000,00

8 000 000,00

203 909 969,00

38 155 983,00

38 144 013,00

11 970,00

0,00

0,00

21 908 709,00

38 960 000,00

Poddziałanie 8.1.1

0,00

12 000 000,00

8 000 000,00

138 539 878,00

25 516 750,00

25 516 750,00

0,00

0,00

0,00

17 608 709,00

26 000 000,00

Poddziałanie 8.1.2

8 000 000,00

0,00

0,00

57 220 304,00

10 808 648,00

10 808 648,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

11 000 000,00

Poddziałanie 8.1.3

1 000 000,00

1 200 000,00

0,00

3 340 696,00

854 193,00

854 193,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 000 000,00

Poddziałanie 8.1.4

0,00

0,00

0,00

4 809 091,00

976 392,00

964 422,00

11 970,00

0,00

0,00

0,00

960 000,00

Działanie 8.2

3 100 000,00

0,00

0,00

48 122 376,00

7 800 000,00

7 477 500,00

322 500,00

0,00

0,00

9 100 000,00

9 900 000,00

Poddziałanie 8.2.1

3 100 000,00

0,00

0,00

28 024 376,00

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

4 400 000,00

5 600 000,00

Poddziałanie 8.2.2

0,00

0,00

0,00

20 098 000,00

4 300 000,00

3 977 500,00

322 500,00

0,00

0,00

4 700 000,00

4 300 000,00

12 100 000,00

13 200 000,00

8 000 000,00

252 032 345,00

45 955 983,00

45 621 513,00

334 470,00

0,00

0,00

31 008 709,00

48 860 000,00

0,00

0,00

0,00

4 511 684,24

2 028 400,00

2 028 400,00

611 880,00

2 000 000,00

300 000,00

360 000,00

0,00

1 034 850,00

600 000,00

600 000,00

434 850,00

600 000,00

RAZEM PRIORYTET VIII
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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