
Załącznik do uchwały nr 68 KM PO WER z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla Działania 4.3 PO WER 
opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich 

 

L.p. Miejsce w Rocznym Planie Działania Obecny zapis Proponowany zapis 

1 

Roczny Plan Działania dla Działania 4.3 PO 
WER opracowany przez Centrum Projektów 
Europejskich 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

Fiszka konkursu nr 6 

Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego 
realizowane będą projekty 

 

Tematy konkursu będą mieścić się w obszarach: 
zatrudnienie, w tym zatrudnienie osób młodych, 
ekonomia społeczna, uczenie się przez całe życie, 
integracja społeczna i zostaną ustalone w terminie 
późniejszym, w ramach prac Sieci Tematycznych, 
powoływanych dla  realizacji Common Framework. 

 

Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektów 

współpracy ponadnarodowej  

w następujących tematach:  

1. Modernizacja instytucji działających na rynku 

pracy, takich jak publiczne i prywatne służby 

zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy, w tym poprzez 

przedsięwzięcia służące zwiększaniu 

ponadnarodowej mobilności pracowników 

oraz systemy mobilności oraz lepszej 

współpracy instytucji i właściwych 

zaangażowanych podmiotów, 

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym, 

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i 

solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia, 

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez 

całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 

roboczej oraz promowanie elastycznych 



ścieżek kształcenia, w tym  poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji, 

5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz tworzenia i 

rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w 

ścisłej współpracy z pracodawcami, 

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 

sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 

lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia. 

2.  

Roczny Plan Działania dla Działania 4.3 PO 
WER opracowany przez Centrum Projektów 
Europejskich 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

Fiszka konkursu nr 6 

Kryterium dostępu nr 2 

 

Brak zapisów. Wprowadzono nowe kryterium. 

Dodano treść kryterium oraz uzasadnienie:  

Projekt jest realizowany w ramach jednego z 

następujących tematów: 

1. Modernizacja instytucji działających na rynku 

pracy, takich jak publiczne i prywatne służby 

zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy, w tym poprzez 

przedsięwzięcia służące zwiększaniu 

ponadnarodowej mobilności pracowników 

oraz systemy mobilności oraz lepszej 

współpracy instytucji i właściwych 

zaangażowanych podmiotów, 

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 



trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym, 

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i 

solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia, 

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez 

całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 

roboczej oraz promowanie elastycznych 

ścieżek kształcenia, w tym  poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji, 

5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz tworzenia i 

rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w 

ścisłej współpracy z pracodawcami, 

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 

sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 

lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia. 



Treść uzasadnienia  

W ramach Common Framework poszczególne kraje 

członkowskie Unii Europejskiej planują ogłaszanie 

konkursów w ramach szerokich tematów. Przyjęcie 

w niniejszym kryterium tematów odpowiadających 

priorytetom inwestycyjnym, jest zbieżne z 

podejściem stosowanym przez większość krajów 

zaangażowanych w Common Framework i ma na 

celu zwiększenie możliwości  pozyskania partnerów 

zagranicznych do współpracy oraz  ułatwienia 

wspólnej realizacji projektów w tym typie projektów.  

Praktyczne powiązanie tematów z konkretnymi 

priorytetami inwestycyjnymi spowoduje również 

możliwość płynnego ich monitorowania oraz 

rozliczania na poziomie programu.  Wnioskodawca 

zobowiązany jest do wpisania w treści wniosku, w 

ramach którego tematu,  w konkursie, składa 

projekt. 

 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku 

 

3.  

Roczny Plan Działania dla Działania 4.3 PO 
WER opracowany przez Centrum Projektów 
Europejskich 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

Fiszka konkursu nr 6 

 

Brak zapisów 
Do wszystkich kryteriów dodano zapis: stosuje się 
do tematu/tematów nr 1-6. 

 



DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

FISZKA KONKURSU1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
2
 

Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, 
kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki 
współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektów współpracy ponadnarodowej  

w następujących tematach:  

7. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne 

służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez 

przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz 

systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych 

podmiotów, 

8. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

9. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia, 

10. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych 

ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji, 

11. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 

mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, 

12. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia. 

Priorytet 

inwestycyjny 

8 II, 8 IV,8VII, 9 I, 9 V, 10 III, 10IV 

Lp. konkursu 7 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

                                                           
1
 W przypadku, gdy nastąpi uruchomienie Common Framework  w 2016 roku, Centrum Projektów Europejskich 

ogłosi konkurs na projekty realizowane w ramach Common Framework, który zastąpi konkurs dotyczący 
współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych 
(zostanie on wówczas anulowany).  

 

 



Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        X    

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

 

20 876 120 PLN 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3,00% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Projekty realizowane w ramach Common Framework 

 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe 

rozwiązania dzięki współpracy z  partnerem 

zagranicznym 

  13 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

                                                           

 
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
5
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 



1. Liczba instytucji, które podjęły współpracę z 

partnerem zagranicznym w programie 
  15 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU  

1. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach krajów członkowskich 

Unii Europejskiej, w tym przynajmniej jeden z partnerów pochodzi z kraju innego niż Polska, 

natomiast wnioskodawcą jest podmiot z Polski. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z uzgodnień wypracowanych przez 

państwa biorące udział  w sieciach współpracy 

działających na rzecz skoordynowanego konkursu 

(Common Framework).  

Realizacja projektów w partnerstwie z podmiotami 

funkcjonującymi w krajach UE przyczyni się do ułatwienia 

procesu adaptacji i/lub wypracowania nowych rozwiązań 

oraz ich wdrożenia w Polsce, ze względu na  

podobieństwo warunków społeczno – gospodarczych 

oraz regulacji  prawnych. Wymóg ten ma jednocześnie 

na celu ułatwienie beneficjentom bieżącej realizacji 

projektu i zminimalizowanie ryzyk wynikających z różnych 

systemów prawnych i finansowych, co pozwoli na 

większą efektywność w bieżącym zarządzaniu projektem 

oraz skrócenie czasu dostosowywania rozwiązań do 

wymogów krajowych. Przez podmiot pochodzący z 

innego kraju  Unii Europejskiej rozumie się podmiot, który 

posiada swoją siedzibę lub filię w kraju Unii Europejskiej 

innym niż Polska. Przez podmiot pochodzący z Polski 

rozumie się podmiot, który posiada swoją siedzibę lub 

filię w Polsce.  

 (spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie i umowy o 

współpracy ponadnarodowej) 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

2. Projekt jest realizowany w ramach jednego z następujących tematów: 

      

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby 

zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia 

służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej 

współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów, 

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych 

oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, 

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i 

pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji, 

5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 



dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, 

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 

publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z 

uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. 

Uzasadnienie: 

W ramach Common Framework poszczególne kraje 

członkowskie Unii Europejskiej planują ogłaszanie 

konkursów w ramach szerokich tematów. Przyjęcie w 

niniejszym kryterium tematów odpowiadających 

priorytetom inwestycyjnym, jest zbieżne z podejściem 

stosowanym przez większość krajów zaangażowanych w 

Common Framework i ma na celu zwiększenie 

możliwości  pozyskania partnerów zagranicznych do 

współpracy oraz  ułatwienia wspólnej realizacji projektów 

w tym typie projektów.  

Praktyczne powiązanie tematów z konkretnymi 

priorytetami inwestycyjnymi spowoduje również 

możliwość płynnego ich monitorowania oraz rozliczania 

na poziomie programu.  Wnioskodawca zobowiązany jest 

do wpisania w treści wniosku, w ramach którego tematu  

w konkursie, składa projekt. 

 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku) 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

3. Współpraca ponadnarodowa w projekcie finansowana jest na zasadzie wzajemności.  

              Zasada wzajemności zostanie szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu. 

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uzgodnień wypracowanych 

przez państwa biorące udział w sieciach współpracy 

działających  na rzecz skoordynowanego konkursu 

(Common Framework).   

Realizacja projektów w partnerstwie ma za zadanie 

wspierać budowanie naturalnej sieci współpracy. Celem 

wykorzystania zasady wzajemności jest zapewnienie 

zaangażowania obu stron w przygotowanie i realizację 

projektu poprzez logiczny podział zadań i obowiązków 

oraz kosztów ich realizacji, stanowiących konsekwencję 

udziału obydwu partnerów w opracowaniu koncepcji 

wsparcia (np. wkładu dobrych praktyk), wynoszonych 

korzyści  oraz wzajemnej odpowiedzialności za realizację 

projektu. Jednocześnie określenie sposobu finansowania 

współpracy na zasadzie wzajemności zapewnia 

odpowiedni potencjał finansowy partnera/ów oraz 

pozwala na uniknięcie ryzyk związanych z przepływami 

finansowymi, a tym samym gwarantuje możliwość 

zachowania płynności finansowej i zrealizowania projektu 

z sukcesem. 

 (spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie i umowy o 

współpracy ponadnarodowej) 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania i załączenia do wniosku o dofinansowanie umowy  



o współpracy ponadnarodowej.   

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uzgodnień wypracowanych 

przez państwa biorące udział w sieciach współpracy 

działających  na rzecz skoordynowanego konkursu 

(Common Framework).   

Umowa o współpracy ponadnarodowej jest załączona do 

wniosku o dofinansowanie jako potwierdzenie 

zawiązania partnerstwa ponadnarodowego. W ramach 

umowy zostaną wskazane główne zadania i obowiązki 

partnerów ponadnarodowych oraz  ich wkład finansowy 

na rzecz projektu.    

(spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

załącznika  do wniosku o dofinansowanie - umowy o 

współpracy ponadnarodowej) 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

5. Wnioskodawca jest zobowiązany do zarejestrowania każdego składanego przez siebie projektu  

w bazie poszukiwania partnerów  dla projektów składanych w ramach Common Framework. 

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uzgodnień wypracowanych 

przez państwa biorące udział w sieciach współpracy 

działających  na rzecz skoordynowanego konkursu 

(Common Framework).   

W celu ułatwienia poszukiwania partnerów 

ponadnarodowych do projektów  realizowanych w 

ramach Common Framework  oraz monitorowania 

projektów, konieczne jest zamieszczanie informacji o 

każdym składanym projekcie w bazie danych 

przygotowanej na poziomie wspólnotowym na potrzeby 

Common Framework. 

 (spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie i danych w bazie 

poszukiwania partnerów  dla projektów składanych w 

ramach Common Framework) 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

6. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy a maksymalny 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium wynika z uzgodnień wypracowanych 

przez państwa biorące udział w sieciach współpracy 

działających  na rzecz skoordynowanego konkursu 

(Common Framework).   

Z góry określony czas realizacji projektu pozwoli 

wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować 

przedsięwzięcia,  z uwzględnieniem etapu  wdrożenia 

nowego rozwiązania. Wpłynie to pozytywnie na 

zwiększenie efektywności realizacji przedsięwzięcia,  

włączając m.in. sprawne rozliczanie finansowe 

wdrażanych projektów. Jednocześnie proponowany 

okres realizacji projektu jest wystarczający, aby 

przygotować, a następnie zrealizować zadania w nim 

zaplanowane i podjąć ewentualnie odpowiednie działania 

zaradcze w przypadku wystąpienia trudności w realizacji 

projektu.  

Wskazany  minimalny i maksymalny okres realizacji 

zapewnia elastyczność wnioskodawcom w kwestii 

 

 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 



zaplanowania czasu realizacji projektu w zależności od 

potrzeb wnioskodawców.  

 (spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie) 

7. Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów: 

1) Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym,  

2) Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem 

partnera ponadnarodowego, 

3) Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych 

oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego, 

4) Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do 

wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem  

wsparcia partnera ponadnarodowego, 

5) Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki z ewentualnym uwzględnieniem  

wsparcia partnera ponadnarodowego. 

6) Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub 

partner/rzy krajowy/i) , w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania 

wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej. 

Uzasadnienie: 

Wskazane kryterium ma na celu zapewnienie 

aktywnego udziału partnera ponadnarodowego 

praktycznie we wszystkich etapach realizacji 

projektu. Jednocześnie wskazanie 

obowiązkowych faz realizacji projektu 

współpracy ponadnarodowej pozwoli na 

wystandaryzowanie  działań i zapewnienie 

wysokiej jakości produktów projektu  między 

innymi poprzez przetestowanie danego 

rozwiązania i ewentualne wprowadzenie zmian 

w jego koncepcji dla zapewnienia jak 

najszerszego wykorzystania wypracowanych 

rezultatów oraz trwałości stosowania tego 

rozwiązania. 

(spełnienie  kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie)  

Stosuje się do 

tematu/tematów nr 

1-6 

 

8. W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej  spośród 

następujących: 

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

4) wymiana informacji i doświadczeń, 

w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń. 

Definicja nowego rozwiązania zostanie doprecyzowana w Regulaminie konkursu. 

Uzasadnienie: 

Celem projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 PO 

WER jest wdrożenie nowych rozwiązań. Zastosowanie 

działań współpracy ponadnarodowej nastawionych na 

wdrożenie wypracowanych rozwiązań pozwoli na 

Stosuje się do 

tematu/tematów 

nr 1-6 

 



adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach lub 

wypracowanie nowych rozwiązań dotychczas nie 

stosowanych w Polsce. Projekty zakładające współpracę w 

tworzeniu wspólnych produktów lub równoległe tworzenie 

rozwiązań umożliwią wypracowanie nowatorskich 

rozwiązań wykorzystujących potencjał i odmienne 

uwarunkowania wszystkich partnerów. Natomiast realizacja 

projektu opartego na transferze nowych rozwiązań pozwoli 

w znacznym stopniu ograniczyć koszty wdrożenia tego 

rozwiązania ze względu na skrócony czas jego 

implementacji, czy eliminację potencjalnych błędów i 

problemów.  

 (spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie) 

9. Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy 

ponadnarodowej do praktyki, w tym po zakończeniu realizacji projektu.  

Uzasadnienie: 

Poprzez wdrożenie rozumie się wykorzystanie w praktyce 

nowego instrumentu/narzędzia/podejścia 

wypracowanego w ramach projektu, zgodnie z 

założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. 

Mając na uwadze wymogi dotyczące trwałości rezultatów 

projektu, beneficjent jest  zobowiązany do zapewnienia 

stosowania wypracowanego rozwiązania także po 

zakończeniu realizacji projektu, w formie i zakresie 

przewidzianym wnioskiem o dofinansowanie projektu.  

Wdrożenie wypracowanego rozwiązania do praktyki 

beneficjent musi dokładnie przemyśleć oraz precyzyjnie 

zaplanować już na etapie tworzenia wniosku  

o dofinansowanie. W opisie koncepcji wdrożenia należy 

zawrzeć informacje:  

a) dotyczące formy oraz sposobu wdrożenia 

rozwiązania wypracowanego we współpracy 

ponadnarodowej do praktyki oraz przewidywany 

rodzaj instytucji, w której/których dane rozwiązanie 

będzie wdrożone (w tym u partnerów krajowych 

beneficjenta lub w innych podmiotach 

przewidzianych we wniosku o dofinansowanie);  

Forma wdrożenia, na podstawie decyzji 

odpowiedniego podmiotu zarządzającego, jest 

zależna od specyfiki instytucji oraz samego 

rozwiązania. 

b) potwierdzające realność wdrożenia wypracowanego/ 

zaadaptowanego rozwiązania, tj. wskazać, że będzie 

ono mogło być wdrożone bezpośrednio w projekcie, 

w ramach obecnych warunków krajowych, tj. na 

dzień złożenia wniosku (np. bez wymogu dokonania 

zmian legislacyjnych). 

Za wdrożenie kompleksowego/kompleksowych 

rozwiązania/ rozwiązań uznaje się wdrożenie do praktyki 

przez podmioty, których zadań merytorycznych to 

rozwiązanie dotyczy. 

 (spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 



zapisów we wniosku o dofinansowanie) 

10. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że: 

1) cel, produkt/y i rezultat/y projektu muszą być powiązane ze współpracą ponadnarodową  

i pokazywać wartość dodaną takiej współpracy; 

2) wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu 

projektu i projektu standardowego. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 

zasadności  wykorzystania doświadczeń dostępnych w 

danym kraju/regionie/instytucji partnera 

ponadnarodowego dla osiągnięcia celu projektu, a tym 

samym do rozwiązania przedstawionego w projekcie 

problemu/ów. Wnioskodawca musi wykazać, że  

produkt/y i rezultat/y projektu powstały w wyniku 

współpracy z partnerem ponadnarodowym.  

(spełnienie  kryterium weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się do tematu/tematów nr 

1-6 

11. Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500.000,00 PLN.  Maksymalna 

wartość projektu wynosi 3.000.000,00 PLN. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli 

na osiągnięcie  odpowiedniej jakości i 

kompleksowości wsparcia w ramach projektów, 

zawierających szeroki katalog  działań i usług 

niezbędnych do skutecznej pomocy grupie 

docelowej, a także wpłynie na ograniczenie 

rozdrobnienia środków przeznaczonych na 

realizację projektów współpracy ponadnarodowej, 

które ze względu na swoją specyfikę mają 

koncentrować się raczej na przedsięwzięciach 

prowadzących do zmiany instrumentów, modeli, 

systemów i struktur. Ustalenie maksymalnej 

wartości przedsięwzięcia zapewni szansę 

realizacji projektów większej liczbie podmiotów – 

szczególnie działającym poza dużymi ośrodkami 

miejskimi. W konsekwencji powinno to również 

wpłynąć na wzmocnienie potencjału 

organizacyjnego i zdobycie doświadczenia 

międzynarodowego wśród mniejszych podmiotów 

aplikujących w ramach niniejszego konkursu. 

(spełnienie  kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

Stosuje się do tematu/tematów nr 1-6 

12. Wnioskodawca lub partner/rzy krajowy/i na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada  

co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze merytorycznym projektu. 

Uzasadnienie: 

Wskazane kryterium służy weryfikacji potencjału 
merytorycznego Wnioskodawcy/Partnerów tak, 
aby zapewnić jak najwyższą jakość 
wypracowanego/zaadaptowanego w projekcie 
rozwiązania. Dotychczasowe doświadczenie 
projektodawcy/partnerów w działaniach w 
obszarze merytorycznym projektu (np. poprzez 
realizację projektów/przedsięwzięć lub bieżącą 

Stosuje się do tematu/tematów nr 1-6 



działalność)  zwiększy szanse na sprawne 
wdrażanie projektu i osiągnięcie zakładanego 
celu.  

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


