Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VIII. Regionalne kadry
gospodarki

Instytucja
Pośrednicząca
Adres
korespondencyjny
Telefon

Województwo

Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok
85

654 82 60

Faks

85

654 82 01

E-mail

Sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

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

Działanie 8.2
Agata Dębowska
Tel. 085-65 48 286, agata.debowska@wrotapodlasia.pl

Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia
Adres
korespondencyjny
Telefon

Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku

Numer Działania lub
Poddziałania

Działanie 8.1

15-354 Białystok, ul. Pogodna 22
085

74 97 200

Faks

085

E-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

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

Julita Roszkowska, tel. (085) 74 97 259
julita.roszkowska@wup.wrotapodlasia.pl

1

74 97 209

KARTA DZIAŁANIA 8.1
Poddziałanie 8.1.1
LP. Konkursu:

A.1

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
x III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
15 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości 7 000 000,00 PLN na
realizację projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby powyŜej 50. roku Ŝycia)
1. szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane
do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych,
uzupełnianiem lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla
osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia
ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 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
Uzasadnienie:
1
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
typu/typów
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
operacji (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).
Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do
Stosuje się
mieszkańców
województwa
podlaskiego
jest
do
uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
1
Uzasadnienie:
typu/typów
wsparcia. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji
(nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
Stosuje się
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Z
dotychczasowych doświadczeń z wdraŜania programów
do
Uzasadnienie:
1
wynika, iŜ jest to okres wystarczający do realizacji
typu/typów
projektu, a takŜe do podjęcia ewentualnych środków
operacji (nr)
zaradczych w przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ wyznaczone
Stosuje się
limity są wystarczające na realizację projektów
do
współfinansowanych
z
Europejskiego
Funduszu
Uzasadnienie:
1
typu/typów
Społecznego. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
5. Projektodawca składa nie więcej niŜ 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,
Stosuje się
gdyŜ eliminuje zagroŜenie udzielenia dofinansowania
praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego
do
Uzasadnienie:
1
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
typu/typów
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
operacji (nr)
wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną
odrzucone wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
6. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (kod zawodu 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), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą
stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego
(kryterium ma zastosowanie do kaŜdego uczestnika projektu objętego wsparciem w ramach projektu)
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Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności i
efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w postaci
Stosuje się
szkoleń zawodowych umoŜliwi zdobycie konkretnych
do
zawodowych
kwalifikacji/umiejętności
zgodnie
z
Uzasadnienie:
1
potrzebami podlaskiego rynku pracy, co wpłynie na
typu/typów
zmniejszenie ryzyka utraty pracy oraz umoŜliwi awans
operacji (nr)
zawodowy. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
7. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 50% osoby zamieszkujące na obszarze gmin wiejskich
i/lub gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz
wsparcie szkoleniowe w ramach projektu jest realizowane na terenie powiatów, z których pochodzą
uczestnicy projektu.
Dotychczasowe doświadczenie w realizacji Poddziałania
8.1.1 PO KL w województwie podlaskim pokazuje, iŜ
uczestnikami projektu są głównie mieszkańcy miast.
Określenie przedmiotowego kryterium ma preferować
Stosuje się
przedsięwzięcia zakładające wsparcie równieŜ osób
do
zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
Uzasadnienie:
1
Ponadto niezwykle istotnym jest aby zajęcia szkoleniowe
typu/typów
były prowadzone jak najbliŜej miejsca zamieszkania tych
operacji (nr)
osób, co pozwoli m.in. na osiągniecie lokalnego wymiaru
przedsięwzięcia i znacznie ułatwi tym osobom
uczestnictwo w projekcie. Spełnienie danego kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
8. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby powyŜej 50. roku Ŝycia.
Osoby powyŜej 50. roku Ŝycia naleŜą do grupy osób,
charakteryzujących się niską motywacją do uzupełniania
i/lub podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Zmieniające się potrzeby rynku pracy powodują, iŜ
równieŜ w przypadku ww. grupy docelowej, koniecznym
jest stałe podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie
posiadanych
umiejętności.
WdroŜenie
projektów
spełniających powyŜsze kryterium zapewni uczestnictwo
1
w realizowanych przedsięwzięciach przedmiotowej grupy
beneficjentów ostatecznych. Kryterium ma zastosowanie
do projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby
powyŜej 50. roku Ŝycia w ramach wyodrębnionej alokacji
w wysokości 7 000 000 PLN. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
9. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne
doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.
Wprowadzenie ww. kryterium wynika z konieczności
Stosuje się
zapewnienia, iŜ Projektodawca lub Partner posiadają
do
wystarczające doświadczenie do zrealizowania zadań
Uzasadnienie:
1
merytorycznych przedstawionych we wniosku o
typu/typów
dofinansowanie. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby niepełnosprawne oraz
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych
potrzeb tej grupy docelowej.
Ukierunkowanie wsparcia na osoby niepełnosprawne
pozwoli na realizacje działań w zakresie adaptacyjności
na jedną z najtrudniejszych grup pracowników.
Niezwykle istotnym jest aby zaplanowane wsparcie
zostało w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb
przedmiotowej grupy docelowej. W tym celu
Uzasadnienie:
Wnioskodawca moŜe np. wykorzystać cross-financing w
procesie dostosowywania infrastruktury szkoleniowej do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
2. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby z co najwyŜej
wykształceniem ponadgimnazjalnym w rozumieniu klasyfikacji ISCED, tj.
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (International
Standard Clasification of Education) oraz wsparcie w ramach projektu
zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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WAGA

15

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Kryterium przyczyni się do wparcia grupy docelowej,
która znajduje się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Kryterium ma na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych zgodnie z potrzebami podlaskiego rynku
Uzasadnienie:
pracy, co wpłynie na zmniejszenie ryzyka utraty pracy
oraz umoŜliwi awans zawodowy. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niŜ
Europejski Fundusz Społeczny.
Kryterium zostało określone w celu zapewnienia
komplementarności działań w obszarze adaptacyjności.
Komplementarność
moŜe
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,
Uzasadnienie:
które są względem siebie komplementarne, tytuł
projektu, który był lub jest współfinansowany z innych niŜ
EFS funduszy europejskich oraz określić (nazwać)
przedmiotowe źródło współfinansowania. Spełnienie
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
4. Co najmniej 30% grupy docelowej zostanie objęte wsparciem
szkoleniowym ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy.
Kryterium ma na celu ukierunkowanie rynku pracy na
nowe profile zawodowe i związane z tym nowe
umiejętności w miejscu pracy w sektorach i branŜach
związanych z zielonymi miejscami pracy. Pod pojęciem
„zielonych miejsc pracy” naleŜy 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/branŜach bezpośrednio i na bieŜąco
przyczynia się do ograniczania presji na środowisko.
Istotne jest aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub
pośrednio zaangaŜowane 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.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr

1

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
x III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
11 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości 7 500 000,00 PLN na
realizację projektów skierowanych w 100% mikro-, małych i średnich przedsiębiorców)
1. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających
i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie
kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdraŜania technologii
produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania
zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem
doradztwa związanego z procesami
inwestycyjnymi)

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
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Wprowadzenie
ww.
kryterium
ma
na
celu
Stosuje się
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i
do
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a
1,2
Uzasadnienie:
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
typu/typów
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
operacji (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).
Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do
Stosuje się
mieszkańców/przedsiębiorców województwa podlaskiego
do
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem
Uzasadnienie:
1,2
typu/typów
przewidzianego wsparcia. Spełnienie danego kryterium
operacji
(nr)
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
Stosuje się
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Z
dotychczasowych doświadczeń z wdraŜania programów
do
Uzasadnienie:
1,2
wynika, iŜ jest to okres wystarczający do realizacji
typu/typów
projektu, a takŜe do podjęcia ewentualnych środków
operacji (nr)
zaradczych w przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ wyznaczone
Stosuje się
limity są wystarczające na realizację projektów
do
współfinansowanych
z
Europejskiego
Funduszu
1,2
Uzasadnienie:
typu/typów
Społecznego. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
5. Projektodawca składa nie więcej niŜ 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,
Stosuje się
gdyŜ eliminuje zagroŜenie udzielenia dofinansowania
do
praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego
Uzasadnienie:
1,2
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
typu/typów
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
operacji (nr)
wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną
odrzucone wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
6. Wsparcie skierowane w 100% do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Kryterium wprowadzono po uzgodnieniach z Iś i KE. Ma
zastosowanie do projektów obejmujących wsparciem w
Stosuje się
100% pracowników zatrudnionych w mikro-, małych i
do
średnich
przedsiębiorstwach
w
ramach
wyodrębnionej
1,2
Uzasadnienie:
typu/typów
alokacji w wysokości 7 500 000,00 PLN Spełnienie
operacji
(nr)
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
7. Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich pracowników, prowadzących działalność w
następujących branŜach/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, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna.
Kryterium wprowadzono zgodnie z zaleceniami KE i ma
Stosuje się
na celu koncentrację wsparcia na przedsiębiorcach
do
funkcjonujących
w
branŜach
waŜnych
z
punktu
widzenia
Uzasadnienie:
1, 2
typu/typów
rozwoju regionu. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji
(nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

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

5

WAGA

10

Kryterium zostało określone w celu zapewnienia
komplementarności działań w obszarze adaptacyjności.
Komplementarność
moŜe
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,
Uzasadnienie:
które są względem siebie komplementarne, tytuł
projektu, który był lub jest współfinansowany z innych niŜ
EFS funduszy europejskich oraz określić (nazwać)
przedmiotowe źródło współfinansowania. Spełnienie
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
2. Projektodawca jest beneficjentem pomocy publicznej lub projekt skierowany
jest
do
konkretnego
przedsiębiorcy/przedsiębiorców
określonych
(wymienionych z nazwy) we wniosku o dofinansowanie.
Premiowanie realizacji inicjatyw zaprojektowanych ściśle
w oparciu o analizę problemów i potrzeb konkretnych
przedsiębiorstw, a tym samym skierowanie wsparcia do
konkretnych
przedsiębiorców
ma
na
celu
Uzasadnienie:
zagwarantowanie wyŜszego poziomu efektywności i
adekwatności oferowanego wsparcia. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1, 2

WAGA
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1, 2

Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

UDA.POKL.08.01.01-20-086/08-00
„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze
informatyki”
Nie dotyczy
1.

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy

Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów)
skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności
dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)

Województwo Podlaskie (Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego)

TAK
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego ma moŜliwość aplikowania o środki na
realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1. Jednak powyŜsza
sytuacja rodzi określone trudności natury prawnej, w przypadku gdy
WUP w Białymstoku pełni rolę IP2 a Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego pełni rolę beneficjenta realizującego
projekt (m.in. kwestia podpisania umowy o dofinansowanie projektu).
W celu uniknięcia powyŜszych trudności w ramach projektu:
„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki
kompetencyjnej w obszarze informatyki” zastosowano procedurę
wyboru projektu w trybie systemowym.

10.2008 – 08.2011

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
6 190 546,72 PLN

w roku 2011
3 809 359,28 PLN
Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu
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ogółem w projekcie
9 999 906,00 PLN

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010

w roku 2011

ogółem w projekcie

− 3 666 pracujących osób dorosłych, które
zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym: 450 osób powyŜej
50 roku Ŝycia, 2290 kobiet, 730 osób
zamieszkałych tereny wiejskie.
− przeprowadzenie 450 edycji szkoleń
informatycznych,
− przeprowadzenie 30 edycji
certyfikowanych szkoleń w zakresie
zaawansowanych platform
elektronicznych,
− przeprowadzenie 35 edycji szkoleń
zarządczych,
− 3 666 osób otrzyma certyfikat ukończenia
szkolenia,
− 3 666 osób otrzyma materiały
szkoleniowe,
− 1 konferencja,
- 22 spotkań informacyjnych.

− 4 334 pracujących osób dorosłych, które
zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym: 550 osób powyŜej
50 roku Ŝycia, 2710 kobiet, 870 osób
zamieszkałych tereny wiejskie.
− przeprowadzenie 450 edycji szkoleń
informatycznych,
− przeprowadzenie 35 edycji szkoleń
wynikających z monitoringu projektu, jak
równieŜ z innych wdraŜanych projektów,
− 4 334 osób otrzyma certyfikat ukończenia
szkolenia,
− 4 334 osób otrzyma materiały
szkoleniowe,
− 1 konferencje,
- 8 spotkań informacyjnych.

Rezultatem twardym realizowanego projektu
będą:
− 8000 pracujących osób dorosłych, które
zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym: 1000 osób powyŜej
50 roku Ŝycia, 5000 kobiet, 1600 osób
zamieszkałych tereny wiejskie.
− przeprowadzenie 900 edycji szkoleń
informatycznych,
− przeprowadzenie 30 edycji
certyfikowanych szkoleń w zakresie
zaawansowanych platform
elektronicznych,
− przeprowadzenie 35 edycji szkoleń
zarządczych,
− przeprowadzenie 35 edycji szkoleń
wynikających z monitoringu projektu, jak
równieŜ z innych wdraŜanych projektów,
− 8000 osób otrzyma certyfikat ukończenia
szkolenia,
− 8000 osób otrzyma materiały
szkoleniowe,
− 2 konferencje,
- 30 spotkań informacyjnych.

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−

−
−

−
−
−

−

w roku 2011

podniesienie jakości, wartości oraz
wydajności pracy uczestników szkoleń
poprzez efektywne stosowanie
nowoczesnych technologii,
dostosowanie kwalifikacji uczestników
szkoleń do aktualnych potrzeb
środowiska pracy,
upowszechnienie edukacji pracowników
niezaleŜnie od aktualnego
wykształcenia, wieku i miejsca
zamieszkania
podniesienie u beneficjentów
świadomości wagi ustawicznego
podnoszenia własnych kwalifikacji,
przygotowanie uczestników do
korzystania z serwisów i platform elearningowych,
wykształcenie umiejętności obsługi
komputera w stopniu co najmniej
wystarczającym do pokonania bariery
wykluczenia cyfrowego,
pokonanie barier psychologicznych
związanych
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii
informacyjnych.

−

−
−

−
−
−

−

podniesienie jakości, wartości oraz
wydajności pracy uczestników szkoleń
poprzez efektywne stosowanie
nowoczesnych technologii,
dostosowanie kwalifikacji uczestników
szkoleń do aktualnych potrzeb
środowiska pracy,
upowszechnienie edukacji pracowników
niezaleŜnie od aktualnego
wykształcenia, wieku i miejsca
zamieszkania
podniesienie u beneficjentów
świadomości wagi ustawicznego
podnoszenia własnych kwalifikacji,
przygotowanie uczestników do
korzystania z serwisów i platform elearningowych,
wykształcenie umiejętności obsługi
komputera w stopniu co najmniej
wystarczającym do pokonania bariery
wykluczenia cyfrowego,
pokonanie barier psychologicznych
związanych
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii
informacyjnych.

ogółem w projekcie
−

−
−

−
−
−

−

podniesienie jakości, wartości oraz
wydajności pracy uczestników szkoleń
poprzez efektywne stosowanie
nowoczesnych technologii,
dostosowanie kwalifikacji uczestników
szkoleń do aktualnych potrzeb
środowiska pracy,
upowszechnienie edukacji pracowników
niezaleŜnie od aktualnego
wykształcenia, wieku i miejsca
zamieszkania
podniesienie u beneficjentów
świadomości wagi ustawicznego
podnoszenia własnych kwalifikacji,
przygotowanie uczestników do
korzystania z serwisów i platform elearningowych,
wykształcenie umiejętności obsługi
komputera w stopniu co najmniej
wystarczającym do pokonania bariery
wykluczenia cyfrowego,
pokonanie barier psychologicznych
związanych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
informacyjnych.

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
UDA.POKL.08.01.01-20-265/10-00

Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który

„Szkolenie pielęgniarek i połoŜnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i
zwalczania zakaŜeń szpitalnych”.
Nie dotyczy
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wpisuje się dany projekt

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane
do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych,
uzupełnieniem lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych
o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Beneficjent systemowy

Województwo Podlaskie (Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego)

TAK
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego ma moŜliwość aplikowania o środki na
realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.1. Jednak powyŜsza
sytuacja
rodzi
określone
trudności
natury
prawnej,
w przypadku gdy WUP w Białymstoku pełni rolę IP2 w ramach
przedmiotowego Poddziałania (m.in. ocena wniosku, kwestia
podpisania umowy o dofinansowanie projektu – WUP nie moŜe
podpisać umowy z Urzędem Marszałkowskim). W celu uniknięcia
powyŜszych trudności w ramach projektu „Szkolenie pielęgniarek i
połoŜnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania
zakaŜeń szpitalnych” zastosowano procedurę wyboru projektu w
trybie systemowym.

20.12.2010 – 20.05.2012

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010

w roku 2011

6 000,00

ogółem w projekcie

372 925,00

500 000,00

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
−

w roku 2011
1. Ukończenie szkolenia przez 75
pielęgniarek i połoŜnych zatrudnionych w
jednostkach ochrony zdrowia
zlokalizowanych na obszarze województwa
podlaskiego;
2. Zrealizowanie 100 godzin dydaktycznych
na jednego uczestnika, w tym : 60 godzin
dydaktycznych teorii w grupie 25-osobowej
oraz 40 godzin warsztatów w 3 grupach
liczących do 9 osób;
3. Wydanie 75 certyfikatów
potwierdzających ukończenie szkolenia.

ogółem w projekcie
1. Ukończenie szkolenia przez 100
pielęgniarek i połoŜnych zatrudnionych w
jednostkach ochrony zdrowia
zlokalizowanych na obszarze województwa
podlaskiego;
2. Zrealizowanie 100 godzin dydaktycznych
szkolenia (60 godzin teoretycznych i 40
godzin warsztatów w 3 grupach
warsztatowych) w ramach
kaŜdej z 4 edycji (ogółem 720 godzin
dydaktycznych);
4. Wydanie 100 certyfikatów
potwierdzających ukończenie szkolenia.

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010

w roku 2011
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ogółem w projekcie

−

1. Dostosowanie kwalifikacji uczestników
szkoleń do aktualnych i przyszłych potrzeb
środowiska pracy związanych
z problematyką zakaŜeń szpitalnych;
2. Nabycie praktycznych umiejętności
zapobiegania zakaŜeniom szpitalnym i ich
zwalczania w poszczególnych typach
oddziałów szpitalnych;
3. Zdobycie wiedzy z zakresu technicznych
rozwiązań
i organizacji nadzoru epidemiologicznego nad
zakaŜeniami szpitalnymi;
4. Poznanie metod badań stosowanych w
nadzorze
epidemiologicznym
nad
zakaŜeniami szpitalnymi

1. Dostosowanie kwalifikacji uczestników
szkoleń do aktualnych i przyszłych potrzeb
środowiska pracy związanych
z problematyką zakaŜeń szpitalnych;
2. Nabycie praktycznych umiejętności
zapobiegania zakaŜeniom szpitalnym i ich
zwalczania w poszczególnych typach
oddziałów szpitalnych;
3. Zdobycie wiedzy z zakresu technicznych
rozwiązań
i organizacji nadzoru epidemiologicznego
nad zakaŜeniami szpitalnymi;
4. Poznanie metod badań stosowanych w
nadzorze epidemiologicznym nad
zakaŜeniami szpitalnymi

Poddziałanie 8.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
x
Zamknięty
4 000 000,00 PLN
1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych zwolnieniem z pracy z
przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdraŜania programów typu outplacement,
obejmujących łącznie:
- szkolenia i poradnictwo zawodowego oraz
- poradnictwo psychologiczne,
a takŜe wybrane działania spośród następujących:
- pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby,
która uzyskała zatrudnienie w odległości powyŜej 50 km od miejsca zamieszkania),
- pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała
zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niŜszym niŜ u dotychczasowego
pracodawcy),
- staŜe i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co
najmniej jednego z następujących instrumentów:
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do załoŜenia 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 wyŜszej niŜ 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)

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 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
Uzasadnienie:
1
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
typu/typów
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
operacji (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).
Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do
Stosuje się
mieszkańców
województwa
podlaskiego
jest
do
uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego
Uzasadnienie:
1
typu/typów
wsparcia. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
Stosuje się
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Z
do
dotychczasowych doświadczeń z wdraŜania programów
Uzasadnienie:
1
wynika, iŜ jest to okres wystarczający do realizacji
typu/typów
projektu, a takŜe do podjęcia ewentualnych środków
operacji (nr)
zaradczych w przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ wyznaczona
Stosuje się
minimalna wartość jest racjonalną minimalną wielkością
do
niezbędną do realizacji projektów współfinansowanych z
Uzasadnienie:
1
Europejskiego Funduszu Społecznego. Spełnienie
typu/typów
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
treści wniosku.
5. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej.
Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie
składanych przez tego samego Projektodawcę zwiększa
skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia,
gdyŜ eliminuje zagroŜenie udzielenia dofinansowania
Stosuje się
praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego
do
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
1
Uzasadnienie:
typu/typów
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
operacji (nr)
wniosków przez jednego Projektodawcę w danej rundzie
konkursowej zostaną odrzucone wszystkie złoŜone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem kryterium dostępu.
6. Projekt zakłada wsparcie pracowników (dotyczy takŜe osób zwolnionych) konkretnych (wymienionych z
nazwy) pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne (projekt zamknięty,
ukierunkowany na wsparcie pracowników/osób zwolnionych dotyczących jednego lub kilku
pracodawców/zakładów pracy).
Wsparcie powinni otrzymać wyłącznie ci pracodawcy i ich
pracownicy, którzy przechodzą procesy adaptacyjne i
modernizacyjne. We wniosku o dofinansowanie
Projektodawca
ma
obowiązek
wskazać
nazwy
Stosuje się
pracodawców, których pracownicy wymagają wsparcia i
do
udowodnić,
iŜ
pracodawca/pracodawcy
objęci
1
Uzasadnienie:
typu/typów
działaniami projektowymi (uwzględnieni we wniosku o
operacji (nr)
dofinansowanie)
aktualnie
przechodzą
procesy
adaptacyjne i modernizacyjne. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
7. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób,
które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie (kryterium ma zastosowanie
wyłącznie w sytuacji kiedy Wnioskodawca załoŜy we wniosku o dofinansowanie udzielanie dodatków
motywacyjnych) – kryterium będzie obowiązywać jedynie w sytuacji kiedy będzie istniała moŜliwość
udzielania dodatków motywacyjnych w 2011r.
Kryterium wprowadzone Uchwałą nr 37 Komitetu
Stosuje się
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia
do
szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z
Uzasadnienie:
1
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL. Spełnienie
typu/typów
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
treści wniosku.
8. Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu
(kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy Wnioskodawca załoŜy we wniosku o
dofinansowanie udzielanie dodatków motywacyjnych) – kryterium będzie obowiązywać jedynie w
sytuacji kiedy będzie istniała moŜliwość udzielania dodatków motywacyjnych w 2011r.
Kryterium wprowadzone Uchwałą nr 37 Komitetu
Stosuje się
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia
do
szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z
Uzasadnienie:
1
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL. Spełnienie
typu/typów
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
treści wniosku.
9. Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w
przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy
Wnioskodawca załoŜy we wniosku o dofinansowanie udzielanie dodatków motywacyjnych) – kryterium
będzie obowiązywać jedynie w sytuacji kiedy będzie istniała moŜliwość udzielania dodatków
motywacyjnych w 2011r.
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Kryterium wprowadzone Uchwałą nr 37 Komitetu
Stosuje się
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia
do
szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z
1
Uzasadnienie:
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL. Spełnienie
typu/typów
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
treści wniosku.
10. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (kod zawodu 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), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą
stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego
(kryterium ma zastosowanie do kaŜdego uczestnika projektu objętego wsparciem w ramach projektu)
Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności i
efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w postaci
Stosuje się
szkoleń zawodowych umoŜliwi zdobycie konkretnych
do
zawodowych kwalifikacji/umiejętności, które pozwolą
Uzasadnienie:
1
osobom uczestniczącym w projekcie na utrzymanie się
typu/typów
bądź powrót na rynek pracy. Spełnienie danego
operacji (nr)
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
11. Co najmniej 50% osób z grupy docelowej w okresie realizacji projektu podejmie pracę na okres co
najmniej 3 miesięcy lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.
Kryterium słuŜy zwiększeniu efektywności działań
realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do
utworzenia trwałych miejsc pracy. Zgodnie z formułą
przedmiotowego kryterium co najmniej 50% grupy
docelowej musi znaleźć zatrudnienie w okresie realizacji
Stosuje się
projektu (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna,
do
działalność gospodarcza), przy czym okres zatrudnienia
Uzasadnienie:
1
typu/typów
wynikający z umowy o pracę, czy teŜ umowy cywilnooperacji (nr)
prawnej musi obejmować co najmniej 3 miesiące
(moŜliwym jest aby okres zatrudnienia wykraczał poza
okres realizacji projektu, lecz koniecznym jest uzyskanie
zatrudnienia poprzez zawarcie stosownych umów w
okresie realizacji operacji).

Kryteria strategiczne
1. Projekt
realizowany
przez
pracodawcę/pracodawców
przechodzącego/przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
lub
w
partnerstwie
z
pracodawcą/pracodawcami
przechodzącym/przechodzącymi procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Przyjęcie do realizacji projektu realizowanego przez
pracodawcę lub w partnerstwie z podmiotem
przechodzącym procesy adaptacyjne i modernizacyjne
Uzasadnienie:
znacznie zwiększy skuteczność oraz efektywność
udzielonej pomocy. Spełnienie danego kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

LP.
Konkursu:

A.2

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

x

WAGA
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

III kw.

IV kw.

Otwarty
Zamknięty
x
4 500 000,00 PLN
1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m. in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców,
związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk,
mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
na poziomie lokalnym i wojewódzkim
2. 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)

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 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
1,2
Uzasadnienie:
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
typu/typów
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
operacji (nr)
wniosku.

11

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
Stosuje się
mieszkańców województwa podlaskiego jest uzasadniona
do
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia.
Uzasadnienie:
1,2
typu/typów
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
operacji
(nr)
podstawie treści wniosku.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
Stosuje się
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Z
do
dotychczasowych doświadczeń z wdraŜania programów
Uzasadnienie:
1,2
wynika, iŜ jest to okres wystarczający do realizacji
typu/typów
projektu, a takŜe do podjęcia ewentualnych środków
operacji (nr)
zaradczych w przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000
PLN.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ wyznaczone
Stosuje się
limity są wystarczające na realizację projektów
do
współfinansowanych
z
Europejskiego
Funduszu
Uzasadnienie:
1,2
typu/typów
Społecznego. Spełnienie danego kryterium zostanie
operacji (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
5. Projektodawca składa nie więcej niŜ 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,
Stosuje się
gdyŜ eliminuje zagroŜenie udzielenia dofinansowania
praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego
do
Uzasadnienie:
1, 2
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
typu/typów
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
operacji (nr)
wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną
odrzucone wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
6. 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.

7.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2

Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (kod zawodu 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), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą
stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia
zawodowego (kryterium ma zastosowanie do kaŜdego uczestnika projektu objętego wsparciem w
ramach projektu)
Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności i
efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w postaci
Stosuje się
szkoleń zawodowych umoŜliwi zdobycie konkretnych
do
zawodowych
kwalifikacji/umiejętności
zgodnie
z
Uzasadnienie:
2
potrzebami podlaskiego rynku pracy, co przyczyni się do
typu/typów
reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa.
operacji (nr)
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
Kryteria strategiczne
1. W ramach projektu zostaną zawiązane minimum 2 partnerstwa.
WAGA
20
Działania zmierzające do zawiązywania i aktywnego
funkcjonowania partnerstw lokalnych mają na celu
zwiększenie
poziomu
innowacyjności
lokalnych
przedsiębiorstw i nawiązanie bliskich powiązań pomiędzy
nauką i przemysłem. Realizacja działania przyczyni się do
lepszego prognozowania zmian zachodzących na
Uzasadnienie:
1
lokalnym rynku pracy, opracowania wspólnych działań
zaradczych, wzmocnienia korzystnych procesów i zmian,
jakie zachodzą w poszczególnych regionach oraz
zwiększenia konkurencyjności regionu. Spełnienie
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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2.

Co najmniej 30% grupy docelowej zostanie
ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy.

Uzasadnienie:

objęte

wsparciem

Kryterium ma na celu ukierunkowanie rynku pracy na
nowe profile zawodowe i związane z tym nowe
umiejętności w miejscu pracy w sektorach i branŜach
związanych z zielonymi miejscami pracy. Pod pojęciem
„zielonych miejsc pracy” naleŜy rozumieć miejsca pracy
funkcjonujące w szczególności w sektorze transportu
zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa,
infrastruktury komunalnej związanej z gospodarką wodnościekową, gospodarowaniem odpadami komunalnymi i
przemysłowymi, ochroną powietrza atmosferycznego i z
innymi dziedzinami ochrony środowiska. Praca osób
zatrudnionych w tych sektorach/branŜach bezpośrednio i
na bieŜąco przyczynia się do ograniczania presji na
środowisko. Istotne jest aby osoby zatrudnione były
bezpośrednio
lub
pośrednio
zaangaŜowane
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.

WAGA
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2

Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy

UDA.POKL.08.01.02-20-001/10-00
„Reintegracja zawodowa osób dotkniętych
restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”

skutkami

procesów

Nie dotyczy
1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych zwolnieniem z
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących
procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdraŜania programów
typu outplacement, w tym:
- szkoleń i poradnictwa zawodowego,
- poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla
osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyŜej 50 km od miejsca zamieszkania)
- pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która
uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niŜszym niŜ u
dotychczasowego pracodawcy),
- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez
zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tyś.
PLN,
iii. wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane
miesięcznie w kwocie nie wyŜszej niŜ 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)
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów)
TAK

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

negatywnymi

NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
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Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, WUP w Białymstoku ma
moŜliwość aplikowania o środki na realizację projektu w ramach
Poddziałania 8.1.2. Jednak powyŜsza sytuacja rodzi określone
trudności natury prawnej w przypadku gdy WUP w Białymstoku
pełni rolę IP2 oraz beneficjenta realizującego projekt (m.in.
kwestia podpisania umowy o dofinansowanie projektu). W celu
uniknięcia powyŜszych trudności w ramach projektu:
„Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi
skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” za
zgodą IZ PO KL zastosowano procedurę wyboru projektu w
trybie systemowym.

04.2010 – 04.2012

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010

w roku 2011

1 069 655,00 PLN

ogółem w projekcie

2 640 832,00 PLN

3 870 000,00 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
−

−
−
−

80
osób
nabędzie
umiejętności
teoretyczne i praktyczne
poprzez
udział
w
szkoleniach
przekwalifikujących
15 osób otrzyma wsparcie w postaci
dodatku motywacyjnego
15 osób otrzyma wsparcie w postaci
dodatku mobilnościowego
15 osób nabędzie wiedzę i umiejętności
niezbędne do załoŜenia i prowadzenia
działalności gospodarczej

w roku 2011
−

−
−
−
−

185 osób nabędzie umiejętności
teoretyczne i praktyczne
poprzez
udział
w
szkoleniach
przekwalifikujących
20 osób nabędzie wiedzę i umiejętności
niezbędne do załoŜenia i prowadzenia
działalności gospodarczej
35
osób nabędzie umiejętności
tworzenia biznesplanów
30 osób otrzyma dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
30 osób otrzyma wsparcie pomostowe

ogółem w projekcie
−

−

−
−
−
−
−

265 osób nabędzie umiejętności
teoretyczne i praktyczne poprzez
udział
w
szkoleniach
przekwalifikujących
35 osób nabędzie wiedzę i
umiejętności
niezbędne
do
załoŜenia
i
prowadzenia
działalności gospodarczej
35
osób nabędzie umiejętności
tworzenia biznesplanów
30 osób otrzyma dotację na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
30 osób otrzyma wsparcie
pomostowe
15 osób otrzyma wsparcie
w
postaci dodatku motywacyjnego
15 osób otrzyma wsparcie
w
postaci dodatku mobilnościowego

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−
−
−
−

−

−

Pogłębianie świadomości w zakresie
potrzeb dotyczących pracy i Ŝycia
zawodowego uczestników projektu
Wzrost
aktywności
i
mobilności
zawodowej wśród uczestników projektu
Wzrost
stopnia
dostosowania
kwalifikacji zawodowych do potrzeb
regionalnego rynku pracy
Zapobieganie
marginalizacji
i
wykluczeniu
społecznemu
pracowników
przedsiębiorstw
restrukturyzowanych
Podniesienie
poziomu
wiedzy
z
zakresu tworzenia i funkcjonowania
firmy przez dostarczenie grupie BO
doradztwa i szkoleń
Podniesienie
poziomu
aktywności
zawodowej
uczestników
projektu
poprzez udział w doradztwie i kursach
przekwalifikujących

w roku 2011
−
−
−
−

−

−

Pogłębianie świadomości w zakresie
potrzeb dotyczących pracy i Ŝycia
zawodowego uczestników projektu
Wzrost
aktywności
i
mobilności
zawodowej wśród uczestników projektu
Wzrost
stopnia
dostosowania
kwalifikacji zawodowych do potrzeb
regionalnego rynku pracy
Zapobieganie
marginalizacji
i
wykluczeniu
społecznemu
pracowników
przedsiębiorstw
restrukturyzowanych
Podniesienie
poziomu
wiedzy
z
zakresu tworzenia i funkcjonowania
firmy przez dostarczenie grupie BO
doradztwa i szkoleń
Podniesienie
poziomu
aktywności
zawodowej
uczestników
projektu
poprzez udział w doradztwie i kursach
przekwalifikujących
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ogółem w projekcie
−

−
−
−

−

−

Pogłębianie
świadomości
w
zakresie potrzeb dotyczących pracy
i Ŝycia zawodowego uczestników
projektu
Wzrost aktywności i mobilności
zawodowej wśród uczestników
projektu
Wzrost
stopnia
dostosowania
kwalifikacji zawodowych do potrzeb
regionalnego rynku pracy
Zapobieganie
marginalizacji
i
wykluczeniu
społecznemu
pracowników
przedsiębiorstw
restrukturyzowanych
Podniesienie poziomu wiedzy z
zakresu tworzenia i funkcjonowania
firmy przez dostarczenie grupie BO
doradztwa i szkoleń
Podniesienie poziomu aktywności
zawodowej uczestników projektu
poprzez udział w doradztwie i
kursach przekwalifikujących

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

UDA.POKL.08.01.02-20-022/10-00
„e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”
Nie dotyczy
1. badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych
zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych,
upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji
2. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców,
związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk,
mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na
poziomie lokalnym i wojewódzkim

Województwo Podlaskie (Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego)
Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku
Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, Urząd Marszałkowski
TAK
Województwa Podlaskiego ma moŜliwość aplikowania o środki
na realizację projektu w ramach Poddziałania 8.1.2. Jednak
powyŜsza sytuacja rodzi określone trudności natury prawnej, w
przypadku gdy WUP w Białymstoku pełni rolę IP2 w ramach
JeŜeli NIE –
przedmiotowego Poddziałania (m.in. ocena wniosku, kwestia
naleŜy
podpisania umowy o dofinansowanie projektu – WUP nie moŜe
uzasadnić
NIE
X
podpisać umowy z Urzędem Marszałkowskim). W celu
uniknięcia powyŜszych trudności w ramach projektu „epodlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
województwa podlaskiego” zastosowano procedurę wyboru
projektu w trybie systemowym.
07.2010 – 11.2011

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010

w roku 2011

587 033,00 PLN

ogółem w projekcie

1 412 965,00 PLN

1 999 998,00 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
−
−

−

konferencja rozpoczynająca
projektu
5 seminariów konsultacyjnych w
obszarach : e-Administracja, eEdukacja, e-Zdrowie, e-Biznes,
Sieci teleinformatyczne
48 eksperckich spotkań
warsztatowo-panelowych

w roku 2011
−
−

−
−

−

konferencja kończąca projektu
5 raportów badawczoanalitycznych podsumowujących
badania w obszarach: eAdministracja, e-Edukacja, eZdrowie, e-Biznes, Sieci
teleinformatyczne
Program Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa
Podlaskiego
5 seminariów konsultacyjnych w
obszarach : e-Administracja, eEdukacja, e-Zdrowie, e-Biznes,
Sieci teleinformatyczne
72 eksperckich spotkań
warsztatowo-panelowych

15

ogółem w projekcie
−
−

−
−

−

2 konferencje – rozpoczynająca i
kończąca projektu
5 raportów badawczo-analitycznych
podsumowujących badania w
obszarach: e-Administracja, eEdukacja, e-Zdrowie, e-Biznes, Sieci
teleinformatyczne
Program Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa
Podlaskiego
10 seminariów konsultacyjnych w
obszarach : e-Administracja, eEdukacja, e-Zdrowie, e-Biznes, Sieci
teleinformatyczne
120 eksperckich spotkań
warsztatowo-panelowych

−
−

Interoperacyjny System
Zarządzania Społeczeństwem
Informacyjnym
Partnerstwo na rzecz rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Podlaskiego

−
−

Interoperacyjny System Zarządzania
Społeczeństwem Informacyjnym
Partnerstwo na rzecz rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Podlaskiego

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−

Wzrost świadomości uczestników
projektu w obszarze SI oraz jego
wpływu na przemianę gospodarczą
regionu

w roku 2011
−

−
−

ogółem w projekcie

Wzrost świadomości uczestników
projektu w obszarze SI oraz jego
wpływu na przemianę gospodarczą
regionu
Wzrost zaufania do narzędzi
teleinformatycznych
Zwiększenie popularności Internetu
jako źródła informacji i medium
komunikacyjnego wśród
mieszkańców województwa
podlaskiego

−

−
−

Wzrost świadomości uczestników
projektu w obszarze SI oraz jego
wpływu na przemianę gospodarczą
regionu
Wzrost zaufania do narzędzi
teleinformatycznych
Zwiększenie popularności Internetu
jako źródła informacji i medium
komunikacyjnego wśród mieszkańców
województwa podlaskiego

Poddziałanie 8.1.3
LP. Konkursu:

A.1

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
500 000,00 PLN

I kw.

II kw.

III kw.

x

IV kw.

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 Ŝycia zawodowego i prywatnego

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 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
typu/typów
Uzasadnienie:
1
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
operacji (nr)
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.

2.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Z Stosuje się do
dotychczasowych doświadczeń z wdraŜania programów
1
Uzasadnienie:
typu/typów
wynika, iŜ jest to okres wystarczający do realizacji
operacji (nr)
projektu, a takŜe do podjęcia ewentualnych środków
zaradczych w przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
3. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
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Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie
składanych przez tego samego Projektodawcę zwiększa
skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia,
gdyŜ eliminuje zagroŜenie udzielenia dofinansowania
praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego
Uzasadnienie:
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną
odrzucone wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
4. W ramach projektu zostanie zawiązane minimum 1 partnerstwo.
Działania zmierzające do zawiązywania i aktywnego
funkcjonowania partnerstw lokalnych mają na celu
zwiększenie
poziomu
innowacyjności
lokalnych
przedsiębiorstw i nawiązanie bliskich powiązań
pomiędzy nauką i przemysłem. Realizacja działania
przyczyni się do
lepszego prognozowania zmian
Uzasadnienie:
zachodzących na lokalnym rynku pracy, opracowania
wspólnych
działań
zaradczych,
wzmocnienia
korzystnych procesów i zmian, jakie zachodzą w
poszczególnych
regionach
oraz
zwiększenia
konkurencyjności regionu. Spełnienie danego kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

15

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

15

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryteria strategiczne
1. Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i
związku/związków zawodowego/zawodowych
Mając na uwadze specyfikę typu projektu, wspólne
przedsięwzięcia organizacji pracodawców i związków
zawodowych umoŜliwią realizację projektów o szerokim
zakresie merytorycznym. Powinny równieŜ stanowić
Uzasadnienie:
podstawę i punkt wyjścia do osiągnięcia szerokiego
wachlarza celów i rezultatów. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
2. Projekt zakłada realizację działań w zakresie godzenia Ŝycia zawodowego
z prywatnym albo zakładowego modelu ochrony równouprawnienia osób
niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.
PowyŜsze kryterium wynika z uwag DG EMPL do
Planów Działań; ma na celu ukierunkowanie konkursu
Uzasadnienie:
na rozwiązywanie konkretnych problemów w zakresie
zdolności adaptacyjnych.

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
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

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

Nie dotyczy
1. 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) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych
mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa, upowszechnianie wyników tych
badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wydział Badania i Analiz
TAK
NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
07.2008 – 03.2013

Okres realizacji projektu
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Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010

w roku 2011

2 130 824,55 PLN

ogółem w projekcie

862 953,40 PLN

4 008 219,95 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
−

−

−
−
−

utworzenie podstrony internetowej
pełniącej funkcję platformy wymiany
wiedzy i informacji na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczej regionu;
wypracowanie „regionalnych narzędzi”
słuŜących prognozowaniu zmiany
gospodarczej (Modelu prognozowania
zmian gospodarczych i Systemu
zarządzania informacją gospodarczą);
przeprowadzenie 8 badań, w tym 6
badań zawierających elementy
prognostyczne;
opracowanie w formie raportów 8
wyników badań;
druk 8 nakładów publikacji z wynikami
badań po max. 200 publikacji na
nakład;

w roku 2011
−
−
−

przeprowadzenie 4 badań w tym 3
zawierających elementy
prognostyczne;
opracowanie w formie raportów 4
wyników badań;
druk 4 nakładów publikacji z wynikami
badań po max. 200 publikacji na
nakład;

ogółem w projekcie
−

−

−
−
−

utworzenie podstrony internetowej
pełniącej funkcję platformy wymiany
wiedzy i informacji na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczej regionu;
wypracowanie „regionalnych narzędzi”
słuŜących prognozowaniu zmiany
gospodarczej (Modelu prognozowania
zmian gospodarczych i Systemu
zarządzania informacją gospodarczą);
przeprowadzenie 16 badań, w tym 12
badań zawierających elementy
prognostyczne;
opracowanie w formie raportów 24
wyników badań;
druk 24 nakładów publikacji z wynikami
badań po max. 200 publikacji na
nakład;

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−

−
−

−

rozwój partnerskiej współpracy i wzrost
zaangaŜowania partnerów w obszarze
działań koordynujących politykę
społeczno-gospodarczą regionu;
bardziej trafne decyzje w obszarze
polityki społeczno-gospodarczej, oparte
na rzeczywistych potrzebach;
usprawnienie i utrwalenie współpracy i
wymiany informacji pomiędzy
organizacjami wspierającymi rozwój
społeczno-gospodarczy na szczeblu
regionalnym i lokalnym;
wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk oraz wspólnych inicjatyw.

w roku 2011
−

−
−

−

rozwój partnerskiej współpracy i wzrost
zaangaŜowania partnerów w obszarze
działań koordynujących politykę
społeczno-gospodarczą regionu;
bardziej trafne decyzje w obszarze
polityki społeczno-gospodarczej, oparte
na rzeczywistych potrzebach;
usprawnienie i utrwalenie współpracy i
wymiany informacji pomiędzy
organizacjami wspierającymi rozwój
społeczno-gospodarczy na szczeblu
regionalnym i lokalnym;
wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk oraz wspólnych inicjatyw.
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ogółem w projekcie
−

−
−

−

rozwój partnerskiej współpracy i wzrost
zaangaŜowania partnerów w obszarze
działań koordynujących politykę
społeczno-gospodarczą regionu;
bardziej trafne decyzje w obszarze
polityki społeczno-gospodarczej, oparte
na rzeczywistych potrzebach;
usprawnienie i utrwalenie współpracy i
wymiany informacji pomiędzy
organizacjami wspierającymi rozwój
społeczno-gospodarczy na szczeblu
regionalnym i lokalnym;
wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk oraz wspólnych inicjatyw.

KARTA DZIAŁANIA 8.2
Poddziałanie 8.2.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
III kw. x IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
2.500.000,00 PLN
1. StaŜe 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 MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu;
3. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności
zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).
4. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i
absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin
off lub spin out.
5. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i
lokalnym, w szczególności poprzez:
- kampanie informacyjne i imprezy słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu
wiedzy i innowacji;
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP działających na terenie
województwa podlaskiego. W przypadku osób fizycznych kwalifikowane są osoby
zamieszkałe (w myśl przepisów Kodeksu cywilnego) lub studiujące na terenie województwa
podlaskiego.
Regionalny charakter wsparcia.

Uzasadnienie:

W przypadku gdy projekt obejmuje typy operacji:
-staŜe i szkolenia praktyczne (…)
-tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko
wykwalifikowanego personelu
-wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i
wymiany informacji (…)
zawarty w kryterium wymóg regionalnego
charakteru grupy docelowej nie odnosi się do
pracowników uczelni i jednostek naukowych

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-5

(informacja o powyŜszym wyłączeniu będzie
zawarta w dokumentacji konkursowej)
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
wniosku (pkt. 3.2) na etapie oceny formalnej.
2. Beneficjent spełnia łącznie następujące warunki:
– realizuje projekt na terenie województwa podlaskiego;
– w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa podlaskiego
z dostępną pełną dokumentacją realizacji przedsięwzięcia oraz z kluczowymi personelem
realizującym projekt.
Regionalny
charakter
wsparcia,
lepsza
dostępność Wnioskodawcy do grupy docelowej,
uczestników projektu do proponowanych form Stosuje się do
typu/typów
Uzasadnienie:
wsparcia oraz Instytucji Pośredniczącej w
1-5
działaniach monitorująco – kontrolnych. Kryterium
operacji (nr)
weryfikowane na podstawie treści wniosku (pkt.
3.5) w trakcie oceny formalnej.
3. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w
jednostkach naukowych reprezentujących strategiczne dla regionu dziedziny określone w
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

19

Pobudzenie współpracy jednostek naukowobadawczych z przedsiębiorstwami i transfer
wiedzy w celu efektywnego wykorzystania
Stosuje się do
potencjału uczelni oraz rozwoju przedsiębiorstw
1
Uzasadnienie:
typu/typów
strategicznych dla regionu zgodnie z dziedzinami
operacji (nr)
określonymi w RSI. Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku w trakcie oceny
merytorycznej.
4. Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników w MSP
w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z
wyłączeniem działalności bieŜącej przedsiębiorstwa), zakończonego propozycją konkretnych
rozwiązań innowacyjnych.
Transfer wiedzy przyczyni się do rozwiązania
problemów technologicznych/ organizacyjnych (z
Stosuje się do
wyłączeniem działalności bieŜącej
2
Uzasadnienie:
przedsiębiorstwa) i pozwoli na wdraŜanie
typu/typów
operacji (nr)
konkretnych rozwiązań innowacyjnych. Kryterium
weryfikowane na podstawie treści wniosku w
trakcie oceny merytorycznej.
5. Projekt zakłada organizację szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek
naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów,
studentów i absolwentów uczelni, które zostaną zakończone przygotowaniem dokumentacji
przedsięwzięcia typu spin off lub spin out.
Promocja
idei
firmy
spin
off/out
oraz
wypracowanie
konkretnego
planu
Stosuje się do
przedsięwzięcia
wpłynie
na
inicjowanie
typu/typów
Uzasadnienie:
4
działalności
innowacyjnej.
Kryterium
operacji (nr)
weryfikowane na podstawie treści wniosku w
trakcie oceny merytorycznej.
Kryteria strategiczne
1. StaŜe i szkolenia praktyczne o tematyce z zakresu efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym korzystanie z
WAGA
10
„zielonych technologii” wypracowanych i walidowanych w ramach
PIW EQUAL http://www.equal.org.pl
Wzmocnienie
aktywności
innowacyjnej
przedsiębiorstw w zakresie energii odnawialnej
Stosuje się do
oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł
typu/typów
Uzasadnienie:
1
wiedzy
sektora
badawczo-rozwojowego.
operacji (nr)
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
wniosku na etapie oceny merytorycznej.
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 10% uczestników
WAGA
projektu w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
10
typu spin off lub spin out.
Wsparcie
tworzenia
własnej
działalności
Stosuje się do
gospodarczej typu spin off lub spin out. Kryterium
Uzasadnienie:
typu/typów
4
weryfikowane na podstawie treści wniosku na
operacji (nr)
etapie oceny merytorycznej.
3. Grupę docelową projektu stanowią w minimum 50% osoby po 50
roku Ŝycia oraz cała grupa docelowa objęta zostanie modelem
WAGA
10
intermentoringu wypracowanym w ramach PIW EQUAL
http://www.equal.org.pl
Zwiększenie
aktywności
zawodowej
osób
pracujących 50+ oraz uzyskanie przez młodych
pracowników umiejętności zawodowych i wiedzy
Stosuje się do
starszych pracowników, a takŜe umoŜliwi osobom
typu/typów
Uzasadnienie:
1, 5
50+ uzyskanie wiedzy technicznej od młodszego
operacji (nr)
pokolenia
poprzez
kontakt
pokoleniowy.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
wniosku na etapie oceny merytorycznej.
4. Grupę docelową projektu stanowią w 100% osoby pracujące z
wykształceniem co najwyŜej średnim. Dodatkowo, w stosunku do
WAGA
10
całej grupy docelowej naleŜy stosować model bilansowania
kompetencji
wypracowany
w
ramach
PIW
EQUAL
http://www.equal.org.pl
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Uzasadnienie:

LP. Konkursu:

A.
2

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

PodwyŜszenie kwalifikacji zawodowych w celu
utrzymania aktywności na rynku pracy, a takŜe
weryfikację nabytych kwalifikacji i potwierdzenie
ich uznawalnym na rynku pracy certyfikatem lub
zaświadczeniem. Dzięki temu certyfikatowi,
pracownicy mają większe szanse na utrzymanie
lub zmianę zatrudnienia. Kryterium weryfikowane
na podstawie treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

x

II kw.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

III kw.

1, 5

IV kw.

Otwarty
Zamknięty
x
5.457.650,00 PLN
1. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji
wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z
punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podlaskiego).
Kryteria dostępu
1. Projekt jest realizowany na terenie województwa podlaskiego przez uczelnie wyŜsze mające
siedzibę na terenie województwa podlaskiego.
Regionalny charakter wsparcia wpływa na
zaawansowaną znajomość potrzeb i charakteru
Stosuje się
lokalnego rynku. Rzutuje równieŜ na lepszą
do
1
Uzasadnienie:
dostępność proponowanych form wsparcia dla
typu/typów
uczestników projektów. Spełnienie tego kryterium
operacji (nr)
będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku
na etapie oceny formalnej.
2. Maksymalny okres wypłaty stypendium w trakcie realizacji projektu przez okres 12 m-cy w
wysokości do 3.500,00 PLN.
Określenie górnej granicy stypendium pozwoli na
precyzyjne określenie wydatków na uczestnika i
Stosuje się
do
kalkulację kosztów w stosunku do załoŜonej liczby
Uzasadnienie:
1
typu/typów
uczestników projektów. Weryfikacja tego kryterium
na podstawie treści wniosku na etapie oceny
operacji (nr)
formalnej.
3. Grupą docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) i studiujące na terenie województwa podlaskiego.
Realizacja projektu jest uzasadniona regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia oraz
zapisami RSI województwa podlaskiego. Zachodzi
duŜe prawdopodobieństwo, iŜ osoby zamieszkałe
Stosuje się
i studiujące na terenie województwa podlaskiego,
do
Uzasadnienie:
1
po zakończeniu nauki, zasilą lokalne sfery
typu/typów
naukowo-badawcze i realnie wpłyną na rozwój
operacji (nr)
innowacyjny regionu. Weryfikacja dokonana
będzie na podstawie treści wniosku w trakcie
oceny formalnej.
Kryteria strategiczne
1. W ramach grupy docelowej projektu minimum 10 % osób objętych
WAGA
projektem, uzyska stopień doktora na kierunkach określonych w
20
RSI
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PodwyŜszenie kwalifikacji zawodowych i
kształcenie kadry pedagogicznej uczelni
technicznych oraz nadawanie stopnia naukowego
doktora przyczyni się do efektywniejszego
transferu wiedzy i wypracowania innowacyjnych
rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Kryterium
weryfikowane na podstawie treści wniosku na
etapie oceny merytorycznej.

Uzasadnienie:

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

KARTA DZIAŁANIA 8.2.2
Poddziałanie 8.2.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

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

UDA-POKL.08.02.02-20-001/08-02
Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdraŜania.
Nr 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.

−
−
−
−
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

−
−
−
−

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez:
Studia, analizy, ekspertyzy
Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i
wdraŜanie RSI
Tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI
Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między
naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na
poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:
Kampanie informacyjne i imprezy słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu
wiedzy i innowacji;
Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.
Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji
wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Polityki Regionalnej
TAK
NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
01.07.2009 do 30.09.2011

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
1 728 610,00 zł

w roku 2011
9 369 390,00 zł
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ogółem w projekcie
11 098 000,00 zł

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu
Rezultaty twarde
w latach 2007-2010
−
−
−
−
−

DoposaŜony zespół
zarządzania RSI UMWP
(4os).
szkolenia i doradztwo na
rzecz zespołu zarządzania
RSI UMWP (4os).
Ufundowane stypendia
doktoranckie (20 os);
Promocja projektu;
Powołana jednostka
koordynująca wdraŜanie
RSI.

w roku 2011
− Zbudowany system monitorowania RSI w
powiązaniu ze Strategią Rozwoju
Województwa Podlaskiego – badanie
mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw pod
kątem innowacyjności (1600 respondentów,
500 szt. Publikacji); system ten posłuŜy
wspieraniu prac nad aktualizacją SRWP i RSI
− Szkolenia i doradztwo na rzecz przedstawicieli
instytucji zaangaŜowanych w RSI (100os);
szkolenia te będą dotyczyły innowacyjnych
technologii i rozwiązań organizacyjnych,
moŜliwości finansowania sfery B+R.
Funkcjonująca regionalna platforma
informatyczna dot. współpracy w zakresie
innowacji (500 uŜytkowników) umoŜliwiająca
szybką wymianę informacji, przekaz wiedzy i
technologii.
− Tematyczne pokazy/fora innowacji (300 os.),
pilotaŜowe projekty transferu technologii i
innowacji (4szt.); będą one elementem
tworzenia konkretnych, modelowych
rozwiązań które będą stanowiły model
moŜliwy do powielania w firmach i instytucjach
zajmujących się wdraŜaniem nowoczesnych
technologii.
− Wymiany/spotkania/wizyty studyjne do
regionów współpracujących (40 os.); będą one
tworzyły moŜliwość zapoznania się z
technologiami i rozwiązaniami, które mogą
być powielane i rozwijane na terenie
województwa podlaskiego, m.in. w kontekście
powstających na jego terenie przedsięwzięć (
Parki N-T, klastry)
− Regionalne spotkania na rzecz innowacji (200
os.);
− Seminaria informacyjne dot. innowacji i
klastrów (320 os.).
− DoposaŜony zespól zarządzania RSI
− Szkolenia i doradztwo na rzecz zespołu
zarządzania RSI UMWP
− zbudowanie potencjału do zarządzania RSI
(UMWP i Jednostka Zarządzająca
− zaktualizowanie RSI w powiązaniu z
aktualizacją SRWP,
− zbudowanie i uruchomienie systemu
monitorowania RSI w powiązaniu ze Strategią
Rozwoju Województwa Podlaskiego z
uwzględnieniem benchmarkingu i foresightu
regionalnego,
− wypromowanie dobrych praktyk w zakresie
innowacji oraz wsparcie badań naukowych na
kierunkach określonych jako priorytetowe w
RSI
− utworzenie regionalnej platformy współpracy
innowacyjnej (portalu www) i promocja
transferu technologii i innowacji
− rozwinięcie współpracy transregionalnej i
transgranicznej w zakresie innowacji
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ogółem w projekcie
−
−

−
−

−
−

−

−

−

−
−

DoposaŜony zespół
zarządzania RSI UMWP
(4os).
szkolenia i doradztwo na
rzecz zespołu
zarządzania RSI UMWP
(4os).
Powołana jednostka
koordynująca wdraŜanie
RSI;
Zbudowany system
monitorowania RSI w
powiązaniu ze Strategią
Rozwoju Województwa
Podlaskiego – badanie
mieszkańców, instytucji i
przedsiębiorstw pod
kątem innowacyjności
(1600 respondentów,
500 szt. Publikacji);
Ufundowane stypendia
doktoranckie (20 os);
Szkolenia i doradztwo na
rzecz przedstawicieli
instytucji
zaangaŜowanych w RSI
(100os);
Funkcjonująca
regionalna platforma
informatyczna dot.
współpracy w zakresie
innowacji (500
uŜytkowników);
Tematyczne pokazy/fora
innowacji (300 os.),
pilotaŜowe projekty
transferu technologii i
innowacji (4szt.);
Wymiany/spotkania/wizyt
y studyjne do regionów
współpracujących (40
os.);
Regionalne spotkania na
rzecz innowacji (200
os.);
Seminaria informacyjne
dot. innowacji i klastrów
(320 os.).

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
−

Podniesienie wiedzy i
kompetencji osób działających
na rzecz wdraŜania RSI

w roku 2011
− Zacieśnienie współpracy regionalnej
i rozwój współpracy
ponadregionalnej w obszarze
innowacji; stworzenie powiązań
pomiędzy instytucjami, uczelniami i
firmami zajmującymi się
nowoczesnymi technologiami
zwłaszcza w odniesieniu do
„wysokich technologii” takich jak
informatyka, nanotechnologia,
robotyka, optoelektronika.
− Zachęcanie do ścisłej współpracy
pomiędzy uczelniami wyŜszymi,
instytutami badawczymi i firmami w
zakresie wspólnego opracowywania
technologii i projektów.
− Tworzenie sieci współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami i
jednostkami B+R zapewniających
szybki przekaz informacji, pomysłów
i rozwiązań sprzyjających rozwojowi
innowacyjności.
− Zwiększenie partycypacji w
działaniach i inicjatywach
promujących innowacje techniczne,
społeczne i organizacyjne;
zwiększenie udziału firm, uczelni
wyŜszych i instytucji o znaczeniu
regionalnym ( JST, stowarzyszenia
firm, organizacje branŜowe) w
takich przedsięwzięciach jak targi,
wystawy, inicjatywy zmierzające do
stworzenia sieci współpracy,
nowych projektów i przedsięwzięć
słuŜących komercjalizacji badań
naukowych oraz wdraŜaniu
nowoczesnych technologii.
− Upowszechnianie innowacyjności
jako rzeczywistego obszaru
aktywności społecznogospodarczej; zachęcanie do
stosowania nowoczesnych
technologii, prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej,
stosowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych,
organizacyjnych w codziennej
działalności firm i instytucji
naukowych.
− Promocja i wspieranie osób i
środowisk aktywnie działających w
sferze B+R (nagłaśnianie
proinnowacyjnych pomysłów,
projektów, wniosków
racjonalizatorskich, rozwiązań, w
tym koncepcji przedstawianych w
pracach magisterskich,
doktoranckich, habilitacyjnych)
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ogółem w projekcie
−
−

−

−

−

Podniesienie wiedzy i
kompetencji osób działających
na rzecz wdraŜania RSI,
Zacieśnienie współpracy
regionalnej i rozwój
współpracy ponadregionalnej
w obszarze innowacji;
Zwiększenie partycypacji w
działaniach i inicjatywach
promujących innowacje
techniczne, społeczne i
organizacyjne;
Upowszechnianie
innowacyjności jako
rzeczywistego obszaru
aktywności społecznogospodarczej;
Zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie
innowacji RSI.

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

D.1.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

x

Otwarty
Zamknięty

Typ konkursu

x
Planowana
6 000 000,00 PLN
alokacja
Instytucja
IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
1. Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących
Tematy dla
procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
projektów
2.
WdraŜanie strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach.
innowacyjnych
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
TAK
NIE
ponadnarodowym
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów
1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Ograniczony
czas
realizacji
projektu
pozwoli
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia,
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. Jest to okres
Stosuje się do
wystarczający do realizacji projektu, a takŜe do podjęcia
Uzasadnienie:
Tematu (nr)
ewentualnych środków zaradczych w przypadku
powstałych trudności w realizacji projektu. Spełnienie
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.
Wprowadzenie
ww.
kryterium
ma
na
celu
zagwarantowanie lepszego dostępu do informacji i
usprawnienie kontaktu pomiędzy Beneficjentem a
Stosuje się do
Uzasadnienie:
uczestnikami projektu oraz IP2. Spełnienie danego
Tematu (nr)
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
3.

1,2

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

Uzasadnienie:

4.

1,2

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

Stosuje się do
Tematu (nr)

1,2

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym.

Propozycja wynika z dotychczasowych doświadczeń
Instytucji WdraŜającej. Partnerstwo w takim kształcie
Stosuje się do
pozwoli na zwiększenie potencjału potrzebnego dla
Uzasadnienie:
1,2
realizacji projektu i będzie stanowiło rzeczywista wartość
Tematu (nr)
dodaną.
Spełnienie
danego
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
5. Grupę docelową w projekcie (uŜytkownicy oraz odbiorcy wsparcia) w wymiarze testowania stanowią w 100%
osoby zamieszkujące na obszarze województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
i/lub podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego.
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PowyŜsze kryterium ma na celu koncentrację wsparcia w
odniesieniu do specyfiki problemów regionalnego rynku
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1,2
pracy.
Spełnienie
danego
kryterium
zostanie
Tematu (nr)
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
6. Beneficjent posiada doświadczenie we współpracy ponadnarodowej, poparte zawarciem co najmniej 1
umowy z podmiotem zagranicznym w zakresie realizacji projektów/programów/przedsięwzięć w obszarze
zbieŜnym z zakresem i celami projektu.
Wypracowane narzędzia i dobre praktyki są szczególnie
waŜne i pomocne w kontekście realizacji projektów
współpracy ponadnarodowej. Zdobyte doświadczenie
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1,2
ograniczy ryzyko niepowodzenia. Spełnienie danego
Tematu (nr)
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
7. Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań dotyczących wdraŜania strategii społecznej odpowiedzialności
biznesu wyłącznie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
Ograniczenie działań projektowych do wypracowania
rozwiązań dotyczących wdraŜania strategii społecznej
odpowiedzialności wyłącznie do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw wynika z badań zawartych w raporcie
„Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności
Stosuje się do
biznesu w Polsce”, zgodnie z którym strategie społecznej
Uzasadnienie:
2
Tematu (nr)
odpowiedzialności
funkcjonują
w
duŜych
przedsiębiorstwach, natomiast nie jest to znana
problematyka
w
mikro,
małych
i
średnich
przedsiębiorstwach. Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
8. Projekt zakłada jako minimum wypracowanie rozwiązań wspierających proces zmiany i/lub rozszerzenia zakresu
działalności przedsiębiorcy w związku z przechodzeniem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.
Przedmiotowe
kryterium
ukierunkowuje
zakres
merytoryczny projektu. Wymaga wypracowanie produktów
wspierających proces zmiany i/lub rozszerzenia zakresu
prowadzonej
działalności
przez
pracodawcę
przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
Formuła kryterium nie wyklucza moŜliwości wypracowania
Tematu (nr)
w ramach operacji takŜe innych produktów, jednakŜe
wymaga od Projektodawcy wypracowania co najmniej ww.
rozwiązania, Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

Kryteria strategiczne
1. 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.
2. Projekt jest realizowany przez organizację pracodawców lub w partnerstwie
z organizacją pracodawców.
Specyfika tematów powoduje, iŜ realizacja projektów przez
organizację pracodawców lub w partnerstwie z organizacją
pracodawców, powinna zapewnić odpowiednią jakość
działań projektowych, w tym zwłaszcza w zakresie
Uzasadnienie:
skutecznego upowszechniania
produktów operacji.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku

WAGA

10

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2

WAGA

10

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1, 2

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

8.1/8.1.2
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
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I kw.

II kw.

x

III kw.

IV kw.

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

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

1 500 000,00 PLN
1.

1.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
i spotkań.

2.

Prowadzenie badań i analiz.

3.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji,
opracowań, raportów.
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju.
Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, wizyty
studyjne.

4.
5.
6.

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji
pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i
innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i
zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim

Wypracowywanie nowych rozwiązań.

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

NIE

1
1
1
1
1
1
TAK

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu
zagwarantowanie lepszego dostępu do
Stosuje się do
informacji i usprawnienie kontaktu
Uzasadnienie: pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami typu/ów projektów
1
projektu oraz IP2. Spełnienie danego
(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 województwa
Stosuje się do
podlaskiego
jest
uzasadniona
Uzasadnienie: regionalnym charakterem przewidzianego typu/ów projektów
1
wsparcia. Spełnienie danego kryterium
(nr)
zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
3.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Ograniczony czas realizacji projektu
pozwoli
Beneficjentom
precyzyjnie
zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie
na zwiększenie efektywności oraz
sprawne
rozliczanie
finansowe
wdraŜanych
projektów.
Z
Stosuje się do
dotychczasowych
doświadczeń
z
Uzasadnienie: wdraŜania programów wynika, iŜ jest to typu/ów projektów
1
okres
wystarczający
do
realizacji
(nr)
projektu,
a
takŜe
do
podjęcia
ewentualnych środków zaradczych w
przypadku powstałych trudności
w
realizacji projektu. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000
PLN.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
iŜ wyznaczone limity są wystarczające na
Stosuje się do
realizację projektów współfinansowanych
Uzasadnienie: z Europejskiego Funduszu Społecznego. typu/ów projektów
1
Spełnienie danego kryterium zostanie
(nr)
zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
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5. Projektodawca składa nie więcej niŜ 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, gdyŜ eliminuje
zagroŜenie udzielenia dofinansowania
praktycznie identycznym
projektom.
Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie rejestru
wniosków. W przypadku złoŜenia więcej
niŜ dwóch wniosków przez jednego
Projektodawcę
zostaną
odrzucone
wszystkie złoŜone w odpowiedzi na
konkurs
wnioski,
w
związku
z
niespełnieniem kryterium dostępu.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

Kryteria strategiczne
1.

W ramach projektu zostaną zawiązane minimum 2
partnerstwa.
Działania zmierzające do zawiązywania i
aktywnego funkcjonowania partnerstw
lokalnych mają na celu zwiększenie
poziomu
innowacyjności
lokalnych
przedsiębiorstw i nawiązanie bliskich
powiązań pomiędzy nauką i przemysłem.
Realizacja działania przyczyni się do
lepszego
prognozowania
zmian
Uzasadnienie: zachodzących na lokalnym rynku pracy,
opracowania
wspólnych
działań
zaradczych, wzmocnienia korzystnych
procesów i zmian, jakie zachodzą w
poszczególnych
regionach
oraz
zwiększenia konkurencyjności regionu.
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
Zastosowanie
Uzasadnienie: ponadnarodowego.
przedmiotowych form współpracy ma
zapewnić
wysoką
efektywność
i
skuteczność działań realizowanych w
zakresie współpracy ponadnarodowej.
Spełnienie danego kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.

WAGA

20

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

WAGA

15

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.2
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja

8.1/8.1.3
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
200 000,00 PLN
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I kw.

II kw.

III kw.

x

IV kw.

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 Ŝycia zawodowego i prywatnego

1.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

2.

Prowadzenie badań i analiz.

3.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań,
raportów.

4.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.

5.

Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, wizyty studyjne.

6.

Wypracowywanie nowych rozwiązań.

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

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

NIE

Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Stosuje się do typu/ów
1
projektów (nr)
Projekty z
TAK
komponentem
ponadnarodowym

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 moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu zagwarantowanie
Stosuje się
lepszego dostępu do informacji i usprawnienie kontaktu
do typu/ów
1
Uzasadnienie: pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu oraz IP2.
projektów
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
(nr)
podstawie treści wniosku.
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
wdraŜanych projektów. Z dotychczasowych doświadczeń z
wdraŜania programów wynika, iŜ jest to okres wystarczający do
realizacji projektu, a takŜe 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 niŜ 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, gdyŜ eliminuje zagroŜenie
udzielenia dofinansowania praktycznie identycznym projektom.
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie rejestru wniosków. W przypadku złoŜenia więcej niŜ
dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę zostaną
odrzucone wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.

Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

WAGA

15

4. W ramach projektu zostanie zawiązane minimum 1 partnerstwo.

Uzasadnienie:

Działania zmierzające do zawiązywania i aktywnego
funkcjonowania partnerstw lokalnych mają na celu zwiększenie
poziomu
innowacyjności
lokalnych
przedsiębiorstw
i
nawiązanie bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem.
Realizacja działania przyczyni się do lepszego prognozowania
zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy, opracowania
wspólnych działań zaradczych, wzmocnienia korzystnych
procesów i zmian, jakie zachodzą w poszczególnych regionach
oraz zwiększenia konkurencyjności regionu. Spełnienie danego
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

Kryteria strategiczne
1.

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

i

Mając na uwadze specyfikę typu projektu, wspólne
przedsięwzięcia organizacji pracodawców i związków
zawodowych umoŜliwią realizację projektów o szerokim
Uzasadnienie: zakresie merytorycznym. Powinny równieŜ stanowić podstawę i
punkt wyjścia do osiągnięcia szerokiego wachlarza celów i
rezultatów.
Spełnienie
danego
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
2. Projekt zakłada realizację działań w zakresie godzenia Ŝycia zawodowego z
prywatnym albo zakładowego modelu ochrony równouprawnienia osób
niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.
PowyŜsze kryterium wynika z uwag DG EMPL do Planów
Działań; ma na celu ukierunkowanie konkursu na
Uzasadnienie: rozwiązywanie konkretnych problemów w zakresie zdolności
adaptacyjnych.
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
Uzasadnienie: 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

WAGA

15

Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

WAGA

10

Stosuje się
do typu/ów
projektów
(nr)

1

3.

Projekty s ystemow e, których realizacja jest kont ynuow ana
E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
współpracy
ponadnarodowej/
Projekt z komponentem
ponadnarodowym
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy
Beneficjent systemowy
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Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
Kwota poniesionych /
planowanych wydatków
w projekcie

w latach
20072010

w roku
2011

ogółem w
projekcie

Rezultaty planowane do
osiągnięcia w ramach
projektu

w latach
20072010

w roku
2011

na koniec
realizacji
projektu

Kryteria dostępu
1.
Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty s ystemow e, których realizacja rozpocznie się w 2011 r.
E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
współpracy
ponadnarodowej/
Projekt z komponentem
ponadnarodowym
Planowany tytuł projektu

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu
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Kwota planowanych
wydatków w projekcie

w roku
2011

ogółem w
projekcie

Rezultaty planowane do
osiągnięcia w ramach
projektu

w roku
2011

na koniec
realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE
Tytuł projektu
indywidualnego
Beneficjent projektu
indywidualnego
Czy projekt stanowi
element grupy projektów
(naleŜy wskazać
ewentualne powiązania)?

Okres realizacji
projektu/typu projektu
Wielkość planowanych
wydatków w roku
obowiązywania Planu
działania
Rezultaty
twarde
planowane do
osiągnięcia w
ramach
miękkie
projektu

Całkowity budŜet projektu
indywidualnego

w roku
2010

−

na koniec
realizacji
projektu

−

−
−

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Rolę koordynatora wdraŜanych w województwie podlaskim projektów pełni Departament Polityki Regionalnej
UMWP, który współpracuje ze wszystkimi komórkami wdraŜającymi fundusze strukturalne w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie dostępne środki wspólnotowe uzupełniają
sie wzajemnie, a wsparcie udzielone za ich pomocą pozwala na prowadzenie spójnej polityki, w tym rozwoju
kapitału ludzkiego i społecznego. Przedstawiciele Departament Polityki Regionalnej UMWP są zapraszani do
uczestnictwa w pracach grup roboczych związanych z realizacją POKL (np. grupa robocza ds. opracowywania
planów działania, grupa ewaluacyjna, Komisja Oceny Ofert ROEFS itp.). Departament Polityki Regionalnej
pełni równieŜ rolę jednostki nadzorującej WUP, który pełni rolę IP2 dla Działania 6.1 i 8.1 POKL.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje Departament Polityki Regionalnej o
planowanych procedurach konkursowych w ramach wdraŜanych Priorytetów POKL.
Dodatkowo w Podkomitecie Monitorującym PO KL uczestniczą przedstawiciele komórki wdraŜającej
Regionalny Program Operacyjny Woj. 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
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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 - Oś priorytetowa VI: Rozwój
infrastruktury społecznej, której celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez
poprawę jakości infrastruktury społecznej.
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 IZ na realizację wydatków w ramach cross- financingu oraz przyjęcie do
finansowania w jego ramach jedynie wydatków niezbędnych do realizacji celów projektu. Ww.
załoŜenia są weryfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów, a takŜe podczas kontroli dokumentów i kontroli na miejscu realizacji projektu.
Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie moŜliwości wsparcia płynącego z róŜnych 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 zaangaŜowanych we wdraŜanie RPO WP oraz komponentu regionalnego PO KL w
ramach struktur i kompetencji Samorządu Województwa.
Działania w ramach Priorytetu VIII PO KL są komplementarne z działaniami Punktów Konsultacyjnych
działających na terenie województwa podlaskiego, finansowanych z Poddziałania 2.2.1 PO KL - Poprawa
jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Planowana wartość wskaźnika do
osiągnięcia do końca 2011 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
1600
4489
projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)

35,64%

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

7000

7355

95,17%

- liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia

1500

1430

104,90%

2%

6%

n/d

Wskaźniki rezultatu
Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w
szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych
przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym)
Odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 mcy po zakończeniu udziału w projekcie

n/d

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
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Nazwa wskaźnika

Planowana wartość wskaźnika do
osiągnięcia do końca 2011 r

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 podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego
93
16
przewidywania i zarządzania zmianą
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami
300
739
szybkiego reagowania
Liczba osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach
182
19
praktycznych, w podziale na :
a) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
93
10
b) pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
89
9
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania
165
36
własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe
60
130
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i
5
7
regionalnym
Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny/
5
10
mobilnościowy
Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek motywacyjny
5
10
Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności
15
30
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
15
30
na podjęcie działalności gospodarczej
Wskaźniki rezultatu
Relacja liczby pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami
restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do
26%
10%
liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do
urzędów pracy
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581,25%
40,60%
957,89%
930,00%
988,89%
458,33%
46,15%
71,43%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2011r.
2011 r.

1.

Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1
Poddziałanie 8.1.2
Poddziałanie 8.1.3
Poddziałanie 8.1.4
Działanie 8.2
Poddziałanie 8.2.1
Poddziałanie 8.2.2
RAZEM PRIORYTET …

Kontraktacja 2011 r.

2.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2011 r.)
3.

Ogółem publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

Wydatki 2012-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

9.

42 700 000,00
32 000 000,00
10 000 000,00
700 000,00
0,00
17 327 040,00
7 957 650,00
9 369 390,00
60 027 040,00

142 680 751,89
98 154 565,36
38 244 380,58
2 273 586,00
4 008 219,95
32 285 650,00
21 187 650,00
11 098 000,00
174 966 401,89

48 203 502,50
32 123 576,76
14 706 322,34
510 650,00
862 953,40
17 327 040,00
7 957 650,00
9 369 390,00
65 530 542,50

6 000 000,00

7 899 804,24

1 700 000,00

1 700 000,00

48 190 671,50
32 123 576,76
14 706 322,34
510 650,00
850 122,40
16 624 335,75
7 957 650,00
8 666 685,75
64 815 007,25

12 831,00
0,00
0,00
0,00
12 831,00
702 704,25
0,00
702 704,25
715 535,25

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

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

Wartość wydatków w
zatwierdzonych
wnioskach o płatność w
2011 r.
10.

42 380 442,00
33 020 000,00
7 720 000,00
626 000,00
1 014 442,00
13 230 000,00
13 230 000,00
0,00
55 610 442,00

42 210 000,00
30 000 000,00
11 000 000,00
410 000,00
800 000,00
17 946 237,57
6 978 825,00
10967412,57
60 156 237,57

691 250,00

7 208 554,24

600 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

w tym projekty innowacyjne

w tym projekty współpracy
ponadnarodowej
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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