
Załącznik do uchwały nr 71 KM PO WER z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowych 

fiszek konkursów do Rocznego Planu Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opracowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.16 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty
1
 

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia 
prawa na szczeblu krajowym 

Priorytet inwestycyjny 

11.3 - 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 

Lp. konkursu 1 

Planowany 
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II X III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

2
 

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) 

15 000 000 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności 
z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 
przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy 
finansowej. 

                                                           
1
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
2
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  



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

 
WSKAŹNIKI REZULTATU 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przedstawicieli partnerów 
społecznych, którzy nabyli kompetencje 
w zakresie legislacji i procesu stanowienia 
prawa 

- - 813 

2. Liczba przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, którzy nabyli kompetencje 
w zakresie legislacji i procesu stanowienia 
prawa 

- - 4 456 

 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, 
objętych wsparciem w zakresie legislacji 
i udziału w procesie stanowienia prawa 

1 016 

2. Liczba przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, objętych wsparciem 
w zakresie legislacji i udziału w procesie 
stanowienia prawa 

5 571 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

BRAK 

Uzasadnienie: - 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 
I. Beneficjentem projektu może być organizacja pozarządowa lub partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą 
w Załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. Definicje wskaźników 
monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

Uzasadnienie: 

 
Definicje przyjęte w PO WER określa 
Załącznik nr 2 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. 
Definicje wskaźników monitorowania 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 

odnoszącej się do wskaźników 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

                                                           
3
 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. 
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. 



produktu i rezultatu bezpośredniego 
monitorowanych w ramach konkursu.  
 
W definicji partnera społecznego 
odesłanie do ustawy z dnia 6 lipca 
2001 r. o Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego rozumie się jako 
odesłanie do uchylającej ją ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1240). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 

 
II. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje objęcie co najmniej 350 przedstawicieli partnerów społecznych 
lub organizacji pozarządowych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym 
w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, 
ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej) oraz weryfikację nabycia kompetencji przez uczestników 
objętych ww. wsparciem.  
 

Uzasadnienie: 

 
Przez przedstawicieli partnerów 
społecznych lub organizacji 
pozarządowych rozumie się również 
wolontariuszy pracujących na ich 
rzecz.  
 
Kryterium ma zapewnić udzielenie 
w ramach konkursu szerokiego, 
powszechnego wsparcia, co prowadzić 
ma do trwałego wzmocnienia 
potencjału organizacji pozarządowych 
i partnerów społecznych objętych 
wsparciem.  
 
Kompetencje uzyskane na 
zakończenie udziału w projekcie 
powinny zostać zmierzone zgodnie z 
definicją wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego określonego w 
Załączniku nr 2 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. 
Definicje wskaźników monitorowania 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, w części 
odnoszącej się do wskaźników 
produktu i rezultatu bezpośredniego 
monitorowanych w ramach konkursu. 
W szczególności, kompetencje są 
mierzone na podstawie wyników testów 
przeprowadzanych na zakończenie 
szkoleń. 
 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 
 

Stosuje się do typu / typów 
(nr) 

1 

 
 



III. Wsparcie realizowane jest według programu opracowanego przez wnioskodawcę przedstawionego we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Program uwzględnia wyniki analizy potrzeb szkoleniowych instytucji lub typu instytucji 
przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach projektu, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku i obligatoryjnie 
do niego załączonej. 
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium zapewni oparcie interwencji 
na dowodach zgodnie z podejściem 
evidence based. Zapewni również 
indywidualizację wsparcia.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

 

Stosuje się do typu / typów 
(nr) 

1 

IV. Maksymalna wartość projektu wyniesie 2 000 000 złotych. 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium ma zapewnić zbliżony zakres 
udzielanego wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER. 

 

Stosuje się do typu / typów 
(nr) 

1 

 
IV. .Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 
 

Uzasadnienie: 

 
Ograniczenie okresu realizacji projektu 
określa ramy czasowe, w których 
przetestowane zostaną wypracowane 
w ramach projektu rozwiązania 
dotyczące niwelacji luk 
kompetencyjnych przedstawicieli 
partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego udziału w procesie 
stanowienia prawa. Wsparcie w ww. 
zakresie będzie kontynuowane 
w ramach kolejnych projektów 
konkursowych realizowanych w tym 
typie operacji w okresie 2019 – 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 
 

Stosuje się do typu / typów 
(nr) 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 
Projekt realizowany w partnerstwie zawiązanym przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie z co najmniej jednym: 
1) partnerem społecznym w rozumieniu wskazanym w I kryterium dostępu lub 
2) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) lub 

3) uczelnią w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) lub  

4) instytutem w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) 

– które prowadziły udokumentowane działania edukacyjne w zakresie udziału 
w procesie stanowienia prawa lub w zakresie dialogu społecznego co najmniej w 
okresie 2 lat przed rokiem, w którym ogłoszono konkurs. 

WAGA 10 



Uzasadnienie: 

 
Partnerstwo wpłynie na wysoką jakość projektu, w tym 
wysoki poziom analizy luk kompetencyjnych  instytucji 
lub typu instytucji przewidzianych do objęcia wsparciem 
w jego ramach (obligatoryjnie przeprowadzonej przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu) oraz 
opracowanego na jej podstawie programu, o których 
mowa w III kryterium dostępu. Partner aktywnie 
uczestniczy nie tylko w tworzeniu, ale i w realizacji 
programu.  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
(nr) 

1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

BRAK 

Uzasadnienie: - 

 ELEMENTY KONKURSU
5
  

1. ocena formalna 
2. ocena merytoryczna 
 

                                                           
5
 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 



 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.16 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 
szczegółowy  

PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

6
 

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na 
szczeblu krajowym  

Priorytet 
inwestycyjny 

11.3 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 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

7
 

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) 

7 528 860 zł 

 
Wymagany wkład własny beneficjenta 

 

TAK   NIE X 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

- 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach 
konkursu 

1. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa 
gospodarczego i prawa pracy. 
 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
6
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
7
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  



Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
8
: 

Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba organizacji partnerów społecznych, które uczestniczyły 
w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu 

13 

 
Monitoring wskaźnika będzie realizowany po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach przedmiotowego 
konkursu. Obowiązek przekazania danych dotyczących tego wskaźnika będzie zawarty w umowie  
o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem. 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
9
: 

Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem 
w zakresie monitorowania prawa 

13 

 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

 

 
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

 

BRAK 

Uzasadnienie: - 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 
I. Beneficjentem projektu jest partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w Załączniku nr 2 do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. Definicje wskaźników monitorowania Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
 
Projekt może być realizowany w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.). Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-
letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy, w tym 
przedstawianymi propozycjami konkretnych zmian w tym zakresie, potwierdzonego opracowaniami 
i publikacjami (w tym dostępnymi on-line).  

 

Uzasadnienie: 

 
Definicję partnera społecznego przyjętą 
w PO WER określa Załącznik nr 2 do 
Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych PO WER pn. Definicje 
wskaźników monitorowania Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 w części 
odnoszącej się do wskaźników 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

                                                           
8
 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. 
9
 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. 



produktu i rezultatu bezpośredniego 
monitorowanych w ramach konkursu. 
 
W definicji partnera społecznego 
odesłanie do ustawy z dnia 6 lipca 
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego rozumie się jako 
odesłanie do uchylającej ją ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 

 
II. Beneficjent projektu wykazuje potencjał organizacyjny i doświadczenie umożliwiające prowadzenie 
monitoringu prawa gospodarczego lub prawa pracy na poziomie krajowym. 
 
Spełnienie tego kryterium oznacza możliwość wylegitymowania się przez Beneficjenta (samodzielnie albo – 
w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – łącznie z partnerami), co najmniej 2-letnim doświadczeniem 
w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy, w tym przedstawianymi 
propozycjami konkretnych zmian w tym zakresie, potwierdzonym opracowaniami i publikacjami (w tym 
dostępnymi on-line). 

 

Uzasadnienie: 

 
„Potencjał organizacyjny i doświadcze-
nie w zakresie monitorowania zmian 
prawa gospodarczego i prawa pracy” 
rozumiane jest jako oparta na faktach 
i dokumentach kontrola zmian 
w polskim systemie prawnym 
w obszarach dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej lub rynku 
pracy. 
 
Posiadanie potencjału organizacyjnego 
i doświadczenia we wskazanych 
aspektach pozwoli na efektywną 
realizację zadań w projekcie. Jego 
potwierdzeniem może być np. 
opracowany i przyjęty program 
współdziałania z partnerami 
społecznymi w zakresie związanym ze 
współpracą z nimi w obszarze 
dotyczącym monitorowania prawa 
gospodarczego i prawa pracy - 
dokument instytucjonalizujący formy 
współpracy danego podmiotu z 
partnerami społecznymi mające na celu 
koordynację wspólnie 
wypracowywanych propozycji bądź 
uwag zgłaszanych władzom 
publicznym.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
III. Minimalna wartość projektu wyniesie 50 000 złotych, a maksymalna 550 000 złotych. 



Uzasadnienie: 

 
Kryterium ma zapewnić zbliżony zakres 
udzielanego wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
IV. Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi 
zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych/wytworzonych w ramach projektu) przez beneficjenta, 
ułatwiających realizację monitoringu zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy na poziomie krajowym przez 
parterów społecznych w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium zapewni, że proces 
monitorowania prawa będzie 
zaplanowany, usystematyzowany 
i prowadzony wg przyjętego schematu. 
 
Dobry monitoring wymaga 
przygotowania przemyślanej koncepcji i 
stworzenia odpowiednich narzędzi. 
Beneficjent powinien zaprojektować 
monitoring prawa na poziomie 
krajowym w określonym przez siebie 
zakresie. Monitoring powinien być 
zaplanowany i usystematyzowany, o 
jasno określonym zakresie, celu, 
harmonogramie i metodologii. Dotyczy 
to również odpowiedniego dobór 
narzędzi (w tym informatycznych) i 
technik zbierania informacji. Beneficjent 
może wykorzystać w ramach projektu 
dotychczas stosowane narzędzia, 
metody i techniki lub też wypracować i 
wdrożyć nowe, na potrzeby projektu 
oraz dalszej działalności. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 
 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
V.  Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 
 

Uzasadnienie: 

 
Ograniczenie okresu realizacji projektu 
określa ramy czasowe, w których 
przetestowane zostaną wypracowane 
w ramach projektu rozwiązania 
dotyczące podniesienia jakości 
monitorowania zmian prawa przez 
partnerów społecznych w obszarze 
prawa gospodarczego i prawa pracy na 
poziomie krajowym. Wsparcie w ww. 
zakresie będzie kontynuowane 
w ramach kolejnych projektów 
konkursowych realizowanych w tym 
typie operacji w okresie 2019 – 2023 r. 
Ich kształt zostanie ukierunkowany 
m.in. przez opracowany w ramach 
projektu raport podsumowujący 
mierzalne efekty zrealizowanego 
wsparcia. Raport ten powinien wskazać 
postulowane kierunki rozwoju ww. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



rozwiązania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER. 
 

 
KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 

 
Beneficjent opracuje, a następnie – w trakcie okresu realizacji 
projektu oraz w ciągu minimum roku po jego zakończeniu – 
będzie aktywnie upowszechniać produkty projektu (np. 
poradniki, opracowania, narzędzia bądź modele monitoringu), 
do których posiada majątkowe prawa autorskie, wśród innych 
partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, 
w tym organizacji strażniczych w rozumieniu Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych PO WER. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium wzmocni trwałość 
udzielonego wsparcia.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o dofinanso-
wanie projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 
 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

BRAK 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
10

  

1. ocena formalna 
2. ocena merytoryczna 

 

                                                           
10

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 



 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.16 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

11
 

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na 
szczeblu krajowym  

Priorytet 
inwestycyjny 

11.3 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 

Lp. konkursu 3 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III  IV X 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

12
 

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) 

5 228 375 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

- 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania 
prawa na poziomie krajowym 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
11

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
12

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  



Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
13

: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba organizacji strażniczych, które uczestniczyły w procesie 
monitorowania prawa po opuszczeniu programu 

7 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
14

: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba organizacji strażniczych objętych wsparciem 
dotyczącym monitorowania prawa 

7 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

BRAK 

Uzasadnienie: - 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 
I. Beneficjentem projektu może być organizacja strażnicza w rozumieniu Załącznika nr 2 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 tj. organizacja pozarządowa działająca w interesie publicznym, której celem jest 

obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu.  
 

Uzasadnienie: 

 
Definicje organizacji 
strażniczej oraz organizacji 
pozarządowej przyjęte w 

PO WER określa Załącznik 
nr 2 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych 
PO WER pn. Definicje 
wskaźników monitorowania 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 w części 

odnoszącej się do 
wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 
monitorowanych w ramach 
konkursu. 
 
Obywatelska kontrola 
działań władz publicznych 
to badanie oparte na 
faktach i dokumentach, 
zaplanowane, 
usystematyzowane i 
prowadzone według 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

                                                           
13

 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. 
14

 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. 



przyjętego schematu 
wybranego fragmentu 
funkcjonowania 
administracji publicznej w 
celu określenia, na ile 
stosowane procedury są 
zgodne z prawem oraz na 
ile faktycznie 
wykorzystywane są na 
rzecz dobra wspólnego. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 
 

 
II. Projekt realizowany jest w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 
2014 poz. 1146, z późn. zm.). Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek co najmniej rocznego 
doświadczenia w zakresie prowadzenia obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz organizowania 
współpracy organizacji strażniczych w co najmniej jednym z obszarów wskazanych w kryterium III. 
 
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium zakłada 
zawiązanie partnerstwa 
realizującego projekt już na 
etapie konstruowania 
wniosku o dofinansowanie. 
Umożliwi to aktywny udział 
partnerów w konstruowaniu 
zawartej w nim koncepcji 
realizacyjnej projektu.  
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 
 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
III. Beneficjent projektu wykazuje (łącznie z partnerami) potencjał organizacyjny i co najmniej roczne 
doświadczenie w zakresie prowadzenia obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz organizowania 
współpracy organizacji strażniczych w co najmniej jednym z poniższych obszarów: 

1) ochrony środowiska, 
2) ochrony zdrowia, 
3) systemu oświaty, 
4) szkolnictwa wyższego, 
5) wymiaru sprawiedliwości, 
6) swobody działalności gospodarczej 
7) zatrudnienia i integracji społecznej,  
8) samorządu terytorialnego,  
9) innego – wskazanego przez siebie we wniosku o dofinansowanie. 

 

Uzasadnienie: 

 
Posiadanie odpowiedniego 
potencjału organizacyjnego 
i doświadczenia jest 
konieczne dla osiągniecia 
celu, jakim jest wsparcie 
organizacji strażniczych 
posiadających potencjał do 
wyznaczenia standardów 
działań strażniczych 
dotyczących monitorowania 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



prawa na poziomie 
krajowym. Potencjał, 
doświadczenie oraz 
dotychczasowa rola 
Beneficjenta w aktywizacji 
organizacji strażniczych w 
procesach prawotwórczych 
bezpośrednio wpłynie na 
sukces projektu oraz 
zwiększy jego trwałość. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 
 

 
IV. Minimalna wartość projektu wyniesie 50 000 złotych, a maksymalna 700 000 złotych. 
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium ma zapewnić 
zbliżony zakres 
udzielanego wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
V. Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi 
zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych/wytworzonych w ramach projektu) przez beneficjenta 
ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu 
o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.  
 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium zapewni, że 
proces monitorowania 
prawa będzie zaplanowany, 
usystematyzowany i 
prowadzony wg przyjętego 
schematu, określonego 
przez beneficjenta. 
 
Dobry monitoring wymaga 
przygotowania przemyślanej 
koncepcji i stworzenia 
odpowiednich narzędzi. 
Beneficjent powinien 
zaprojektować monitoring 
prawa na poziomie 
krajowym w określonym 
przez siebie zakresie. 
Monitoring powinien być 
zaplanowany i 
usystematyzowany, o jasno 
określonym zakresie, celu, 
harmonogramie i 
metodologii. Dotyczy to 
również odpowiedniego 
dobór narzędzi (w tym 
informatycznych) i technik 
zbierania informacji. 
Beneficjent może 
wykorzystać w ramach 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



projektu dotychczas 
stosowane narzędzia, 
metody i techniki lub też 
wypracować i wdrożyć 
nowe, na potrzeby projektu 
oraz dalszej działalności. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 
 

VI. Okres realizacji projektu nie przekracza 60 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

 
Ograniczenie okresu 
trwania projektu wynika z 
definicji wskaźnika rezultatu 
(liczba organizacji 
strażniczych, które 
uczestniczyły w procesie 
monitorowania prawa po 
opuszczeniu programu). 
Wskaźnik ten mierzy liczbę 
wspartych organizacji 
strażniczych, które wzięły 
udział w procesie 
monitorowania prawa w 
okresie po zakończeniu ich 
udziału w projekcie – do 4 
tygodni. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 
Beneficjent opracuje, a następnie – w trakcie 
okresu realizacji projektu oraz w ciągu minimum 
roku po jego zakończeniu – będzie aktywnie 
upowszechniać produkty projektu (np. poradniki, 
opracowania, narzędzia bądź modele monitoringu), 
do których posiada majątkowe prawa autorskie 
wśród innych organizacji pozarządowych oraz 
partnerów społecznych w rozumieniu 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO 
WER. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium wzmocni trwałość 
udzielonego wsparcia.  
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER oraz 
załączonych do niego kopii 
dokumentów. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

BRAK WAGA - 

Uzasadnienie: - Stosuje się do typu/typów (nr) - 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 



BRAK 

Uzasadnienie: - 

 ELEMENTY KONKURSU
15

  

1. ocena formalna 
2. ocena merytoryczna 

 

 

                                                           
15

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 


